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Cuvînt introductiv

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 563-V din 28 septembrie 2010 privind dizolvarea Parlamentului de 
legislatura a XVIII-a a fost stabilită data de 28 noiembrie 2010 pentru desfăşurarea alegerilor în noul Parlament.

La data de 29 septembrie 2010, Comisia Electorală Centrală a aprobat Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor 
prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

Conform termenelor stabilite în acest document organele electorale de orice nivel îşi desfăşoară activitatea. Ca şi de fieca-
re dată, Comisia Electorală Centrală a pregătit un şir de materiale de instruire pentru funcţionarii electorali. Prezentul manual 
se înscrie în acest demers de creştere a profesionalismului persoanelor implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

Publicaţia vă oferă o imagine completă asupra sarcinilor pe care urmează să le realizaţi din momentul constituirii biroului 
electoral al secţiei de votare şi pînă la dizolvarea lui. Vă îndemnăm să studiaţi manualul de faţă şi ne exprimăm convingerea 
că explicaţiile date în această publicaţie vă vor uşura munca şi vor contribui la îmbunătăţirea procesului electoral din ţara 
noastră.

Scopul nostru comun este de a garanta realizarea nestingherită a dreptului de a alege şi de a fi ales pentru toţi cetăţenii 
Republicii Moldova. În calitate de membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aveţi de îndeplinit un rol important 
în asigurarea unor alegeri libere şi corecte.

Sîntem convinşi că în exercitarea obligaţiilor veţi face tot posibilul pentru a fi imparţiali, obiectivi şi profesionişti. Vrem să 
vă aducem mulţumiri pentru dorinţa de a vă asuma această responsabilitate în desfăşurarea alegerilor Parlamentului Repu-
blicii Moldova din 28 noiembrie 2010.

Vă dorim succese în activitatea Dvs.

Eugeniu ŞTIRBU

Preşedintele Comisiei Electorale Centrale
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Compartimentul 1 RolUl BIRoURIloR ElECToRAlE în 
dEsfăŞURAREA AlEgERIloR

Birourile electorale ale secţiilor de votare stau la baza procesului administrării alegerilor din Republica Moldova. Ele sînt 
constituite de către consiliile electorale de circumscripţie şi sînt organe electorale ierarhic inferioare. La rîndul lor, consiliile 
electorale de circumscripţie se constituie de către Comisia Electorală Centrală (CEC) şi realizează legătura dintre birourile 
electorale ale secţiilor de votare şi Comisia Electorală Centrală.

Figura 1. Sistemul instituţiilor electorale din Republica Moldova

Şi dacă birourile electorale ale secţiilor de votare stau la baza sistemului, atunci procedurile votării asigurate de birouri 
constituie piatra de temelie a procesului electoral.

Articolul 30 al Codului electoral stipulează atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare. În linii generale, atribuţiile 
biroului electoral al secţiei de votare decurg din următoarele sarcini:

	Verificarea listelor electorale – se face pentru perfecţionarea listelor electorale şi asigurarea faptului ca toţi cetăţe-
nii să poată vota în ziua alegerilor.

	 Invitarea cetăţenilor la votare – se face pentru ca fiecare alegător să ştie unde trebuie să meargă pentru a vota în 
ziua alegerilor.

	funcţionarea secţiei de votare în ziua alegerilor – este important ca toţi alegătorii să aibă posibilitatea de a vota 
fără nici un obstacol şi toate voturile să fie numărate şi totalizate corect.

Codul electoral conţine şi alte articole care au o incidenţă semnificativă asupra activităţii birourilor electorale ale secţiilor 
de votare. În general, Codul electoral al Republicii Moldova este menit să asigure exprimarea voinţei poporului prin alegeri 
libere. El prezintă modul în care alegerile trebuie să se desfăşoare. Iată de ce este foarte important ca fiecare membru al biro-
ului electoral al secţiei de votare să cunoască prevederile cuprinse în Codul electoral al Republicii Moldova, regulamentele şi 
instrucţiunile adoptate de către Comisia Electorală Centrală.1

1 Anexa nr. 16, Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Comisia Electorală Centrală

Consiliile electorale de circumpscripţie

Birourile electorale ale secţiilor de votare
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Compartimentul 2. REsponsABIlITăţIlE dIn pERIoAdA 
ElECToRAlă pînă lA zIUA AlEgERIloR

Constituirea biroului electoral

Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie cu cel puţin 25 de 
zile înainte de ziua alegerilor, dintr-un număr impar de membri, de cel puţin 5 şi cel mult 11 persoane. Candidaturile mem-
brilor biroului electoral se propun conform schemei de mai jos.

Figura 2. Constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare

notă! Dacă numărul membrilor desemnaţi conform procedurii arătate la Figura 2 nu este su-
ficient, numărul rămas de membri se completează de consiliul electoral de circumscripţie, la 
propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcţionarilor electorali.

În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile lor în componenţa biroului electoral al 
secţiei de votare cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a biroului electoral, numărul necesar de 
candidaturi se completează de către consiliul local.

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

Consiliile

locale

partidele şi alte organizaţii social-
politice reprezentate în parlament 
la data constituirii biroului electo-

ral al secţiei de votare

Biroul electoral

al secţiei de votare

3 membri
сîte unul de la fiecare partid

sau organizaţii s
ocial-politic

e
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Organizarea activităţii biroului electoral

PRIMA ŞEDINţă

Prima şedinţă trebuie să aibă loc în decursul a 2 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare. 

Atenţie! Pentru ca şedinţa biroului electoral să fie considerată deliberativă, la ea trebuie să fie prezenţi mai mult de 1/2 
din membrii săi cu drept de vot deliberativ.

Hotărîrile birourilor electorale ale secţiilor de votare sînt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi 
organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide politice şi alte organizaţii social-politice, precum şi pentru cetăţeni.

Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu au dreptul să manifeste preferinţe politice atunci cînd îşi exer-
cită funcţiile în cadrul biroului electoral.

În tabelul expus mai jos este indicat numărul necesar al membrilor biroului electoral al secţiei de votare pentru ca şedinţa 
să fie deliberativă.

Dacă biroul este compus din: Cvorumul este:

5 membri 3 membri

7 membri 4 membri

9 membri 5 membri

11 membri 6 membri

Toate hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare sînt adoptate prin vot deschis şi sînt consemnate într-un proces-
verbal al şedinţei. În cazul parităţii de voturi, hotărîrea nu se adoptă, examinarea cauzei fiind amînată pentru şedinţa imediat 
următoare.

Membrii birourilor, care nu sînt de acord cu hotărîrile adoptate, au dreptul să-şi exprime opinia în scris. 

Atenţie! Opinia separată se anexează la procesul-verbal al şedinţei.

În prima sa şedinţă, biroul electoral al secţiei de votare are de îndeplinit trei sarcini principale:

prima sarcină: alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului biroului electoral

Un membru al consiliului electoral de circumscripţie sau reprezentantul autorităţii publice locale va convoca membrii 
biroului electoral, care aleg din rîndul lor preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului electoral, adoptînd în acest 
sens o hotărîre.

Alegerea se face prin vot deschis, ridicînd mîna. După alegerea preşedintelui, acesta preia conducerea şedinţei de la per-
soana care a convocat şedinţa. 

Atenţie! Hotărîrea cu privire la alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului biroului electoral al secţiei de 
votare trebuie să fie comunicată imediat consiliului electoral de circumscripţie.
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Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului biroului electoral al secţiei de votare sînt următoarele:

persoanele de conducere ale 
biroului electoral al secţiei de 

votare
Atribuţiile

Preşedintele •	 convoacă şi desfăşoară şedinţele biroului electoral;
•	 semnează hotărîrile biroului electoral;
•	 instruieşte membrii biroului electoral cu privire la procedurile din ziua alegerilor;
•	 primeşte (recepţionează) buletinele de vot şi materialele electorale de la consiliul 

electoral de circumscripţie;
•	 asigură păstrarea în siguranţă a buletinelor de vot înainte de ziua alegerilor;
•	 suspendă votarea în cazul declanşării unor tulburări în masă sau calamităţi natu-

rale;
•	 înregistrează toate evenimentele importante din perioada de activitate a biro-

ului, inclusiv cele care au loc pe parcursul zilei alegerilor şi în timpul numărării 
voturilor;

•	 deschide secţia de votare;
•	 organizează activitatea legată de votare în ziua alegerilor;
•	 asigură ordinea în perimetrul de 100 metri al secţiei de votare în ziua alegerilor;
•	 închide secţia de votare la sfîrşitul votării;
•	 dirijează activităţile legate de buletinele de vot;
•	 predă materialele electorale consiliului electoral de circumscripţie după anunţa-

rea închiderii secţiei de votare.
Vicepreşedintele •	 preia atribuţiile preşedintelui în cazul în care acesta lipseşte sau la rugămintea 

lui.
Secretarul •	 înregistrează toate acţiunile şi hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare;

•	 efectuează înscrieri în lista suplimentară;
•	 întocmeşte procesele-verbale şi ţine registrele biroului electoral;
•	 pregăteşte toate rapoartele biroului electoral al secţiei de votare pentru a fi pre-

date consiliului electoral de circumscripţie.

A doua sarcină: propunerea persoanelor din componenţa biroului electoral pentru degrevare de atribuţiile de la 
locul lor de muncă permanent.

Hotărîrea cu privire la propunerea persoanelor pentru degrevare de atribuţiile de la locul lor de muncă permanent pe 
perioada activităţii lor în biroul electoral trebuie să fie adoptată şi trimisă consiliului electoral de circumscripţie, care decide 
asupra degrevării candidaturilor propuse.2

notă! Numărul membrilor biroului electoral care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă 
permanent şi termenul acestor degrevări este stabilit de către Comisia Electorală Centrală.

A treia sarcină: planificarea lucrului biroului electoral al secţiei de votare.

Este important ca biroul electoral să decidă distribuirea responsabilităţilor pentru îndeplinirea fiecărei sarcini între mem-
brii biroului şi să stabilească data principalelor şedinţe ale biroului electoral al secţiei de votare.3

2 Anexa nr. 1, Modelul hotărîrii cu privire la propunerea pentru degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a unui 
membru al biroului electoral al secţiei de votare

3 Anexa nr. 2, Modelul hotărîrii cu privire la stabilirea atribuţiilor de serviciu  ale membrilor biroului electoral al secţiei de votare
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Planul de lucru al biroului electoral al secţiei de votare

Acţiunile Termenul de realizare

Asigurarea accesului la listele electorale de bază cu 20 zile înainte de ziua alegerilor

Verificarea corectitudinii întocmirii listelor electorale da bază şi 
actualizarea acestora

cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor 

Aducerea la cunoştinţă publică a informaţiei privind componenţa şi 
sediul, orele de lucru şi numărul de telefon al biroului electoral

în decurs de 2 zile de la data constituirii biroului elec-
toral 

Primirea cererilor şi întocmirea listei electorale privind votarea la 
locul aflării4

începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă 
la ora 18.00 a zilei precedente votării;
notă: În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pînă 
la ora 15.00 dacă se prezintă şi certificat medical.

Adoptarea hotărîrii cu privire la numărul buletinelor de vot care 
trebuie tipărit pentru secţia de votare respectivă5

după ce listele electorale se fac accesibile în secţiile 
de votare

Înştiinţarea alegătorilor care locuiesc pe teritoriul secţiei de votare 
despre timpul şi locul votării

cu 10 zile înainte de ziua alegerilor

Eliberarea certificatelor pentru drept de vot persoanelor care nu vor 
avea posibilitate să voteze la secţiile lor de votare în ziua alegerilor 

pînă în ziua precedentă alegerilor

Colectarea tuturor materialelor necesare pentru secţia de votare în 
ziua alegerilor

cu 1 zi înainte de ziua alegerilor

Primirea buletinelor de vot de la consiliul electoral de circumscripţie cu 1 zi înainte de ziua alegerilor

Instruirea membrilor biroului electoral al secţiei de votare cu privire 
la procedurile din ziua alegerilor

cu 1 zi înainte de ziua alegerilor

Amenajarea secţiei de votare pentru ziua alegerilor cu 1 zi înainte de ziua alegerilor

ZIUA ALEGERILOR 28 noiembrie 2010

Transmiterea rezultatelor votării şi predarea materialelor electorale 
consiliului electoral de circumscripţie după anunţarea închiderii 
secţiei de votare

Nu mai tîrziu de 18 ore după anunţarea închiderii 
secţiei de votare

Informarea alegătorilor

După adoptarea hotărîrii privind alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului se aduce la cunoştinţă publică 
informaţia despre componenţa şi sediul biroului electoral al secţiei de votare, modul de contactare pentru relaţii.4

În localul biroului electoral al secţiei de votare membrul degrevat va oferi cetăţenilor explicaţii şi informaţii privind alegerile.5

Atenţie! Biroul electoral va aproba un program cu orele de audienţă ale membrilor în care să se ţină cont de timpul liber al 
alegătorilor.

4 Anexa nr. 4 Modelul hotărîrii cu privire la cererea de modificare a listei electorale
5 Anexa nr. 3 Modelul hotărîrii cu privire la tipărirea buletinelor de vot
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notă! Biroul electoral al secţiei de votare comunică alegătorilor locul şi timpul unde pot lua cu-
noştinţă de listele întocmite, folosind în acest scop presa, radioul local, televiziunea locală sau alte 
forme acceptabile pentru alegători (anunţuri, avize etc).

Biroul electoral al secţiei de votare, este obligat să comunice alegătorilor din raza secţiei de votare respective informaţia 
despre sediul secţiei de votare la care ei vor vota.

Invitarea cetăţenilor la votare se face pentru ca fiecare alegător să ştie unde trebuie să meargă la votare în ziua alegerilor. 
Invitaţia va conţine informaţia despre data alegerilor, numărul şi adresa secţiei de votare, intervalul de ore la care se poate 
efectua votarea, posibilitatea votării cu urna mobilă, procedura de aplicare a ştampilei „Votat” în buletinul de vot, inclusiv 
posibilitatea de verificare a alegătorului în lista electorală.

Atenţie! Invitaţiile nominale vor fi distribuite cel tîrziu la 18 noiembrie 2010.

Model de invitaţii
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Comunicarea cu consiliul electoral

Înainte de ziua alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare transmite consiliului electoral de circumscripţie următoarele 
informaţii:

Termen limită Referinţe denumirea activităţii

3 noiembrie inclusiv Imediat după prima şedinţă. Hotărîrea cu privire la alegerea preşedintelui, 
vicepreşedintelui şi secretarului biroului elec-
toral al secţiei de votare

La prima sau la a doua şedinţă a biro-
ului electoral

Hotărîre privind desemnarea membrilor 
pentru degrevare de atribuţiile de la locul 
de muncă permanent pe parcursul întregii 
perioade electorale sau pe o anumită durată 
din această perioadă

8-19 noiembrie
24/25 noiembrie

Conform unui grafic special. Seminare de instruire cu participarea preşe-
dinţilor şi secretarilor  birourilor electorale

pînă la 9 noiembrie, inclusiv Comunică tirajul buletinelor de vot 

pînă la 27 noiembrie Cel tîrziu cu o zi înaintea alegerilor Recepţionarea documentelor electorale

Recepţionarea buletinelor de vot

Întocmirea, administrarea, transmiterea şi actualizarea listelor electorale

Întocmirea/actualizarea listelor se va efectua în baza Regulamentului privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi 
actualizarea listelor electorale.6

	Principii de bază

Lista electorală este o listă ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care sînt înregistraţi, în modul stabilit de lege, la do-
miciliu sau la locul de reşedinţă pe teritoriul secţiei de votare respective.

Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare.

Atenţie! Alegătorul care este înregistrat şi la domiciliu, şi la locul de reşedinţă este înscris, în perioada valabilităţii reşe-
dinţei, în lista electorală de la secţia de votare în a cărei rază teritorială acesta îşi are reşedinţa.

Codul electoral prevede trei tipuri de liste electorale:

	de bază – se întocmesc de primărie;
	suplimentare – se întocmesc de secretarul biroului electoral al secţiei de votare;
	pentru votarea la locul aflării - se întocmesc de biroul electoral al secţiei de votare.

Modelele listelor electorale se aprobă de către Comisia Electorală Centrală.

6 Anexa nr. 17, Extras din Regulamentul privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi actualizarea listelor electorale



12

Comisia Electorală Centrală 

	 Întocmirea listelor electorale de bază

Listele electorale de bază se întocmesc de către primărie, în două exemplare, pentru fiecare secţie de votare.

Important! Listele electorale de bază se întocmesc în format Excel.

În baza datelor deţinute de primării (preturi) şi/sau a datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală în lista electorală de 
bază se includ:

	persoanele care au împlinit vîrsta de 18 ani după ultimul scrutin;

Atenţie! Pentru alegătorii care, pînă sau în ziua alegerilor, împlinesc vîrsta de 18 ani se indică ziua şi luna naşterii.

	persoanele care şi-au înregistrat domiciliul în raza secţiei de votare în perioada de după scrutinul precedent;
	persoanele care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere, declarîndu-şi locul nou de şedere 

la organul administraţiei publice locale.

Atenţie! Aceste persoane sînt în drept să-şi declare locul nou de şedere la organul administraţiei publice locale pentru 
a putea fi înscrise în lista electorală de bază la secţia de votare corespunzător locului şederii, cel tîrziu cu 30 de zile înainte 
de ziua votării.

notă! Copia declaraţiei se păstrează la primărie, iar în lista electorală de bază, la rubrica „Notă”, se 
face menţiunea „În baza declaraţiei de şedere”.

Din lista electorală de bază se exclud:

	persoanele decedate;
	persoanele care şi-au schimbat domiciliul/locul de reşedinţă în perioada de după ultimul scrutin;
	persoanele care au fost lipsite de dreptul de vot prin hotărîre judecătorească definitivă;
	persoanele care sînt recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;

Important! Informaţia privind persoanele menţionate în ultimele 2 puncte se transmite de către Comisia Electorală 
Centrală.

	persoanele care anterior au depus declaraţie privind noul loc de şedere în altă localitate;

Atenţie! Excluderea se efectuează în baza demersului Comisiei Electorale Centrale, la care se anexează originalele 
declaraţiilor privind noul loc de şedere şi copiile actelor de identitate.

	cetăţenii încorporaţi în serviciul militar în termen şi serviciul militar cu termen redus, care la data alegerilor se vor afla 
în unitatea militară;

	persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă, aflate în insti-
tuţiile penitenciare;

notă! Persoanele indicate în ultimele 2 puncte se exclud doar pentru scrutinul actual.
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Listele electorale de bază se transmit de către primărie:

- la Comisia Electorală Centrală în termen de 3 zile din momentul semnării, în format electronic pe adresa: info@cec.md. 
Fiecare listă electorală, transmisă în format electronic, va fi denumită conform numărului circumscripţiei electorale şi 
numărului secţiei de votare. Exemplu: Secţia de votare ţigăneşti nr.44 din circumscripţia electorală raională Străşeni 
nr. 30 va fi denumită: „30_44”;

- la biroul electoral al secţiei de votare, pe hîrtie, cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua votării.

Important! Un exemplar al listei electorale pe hîrtie, se transmite preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, 
în baza unui proces-verbal. Al doilea exemplar se păstrează în primărie.

Listele electorale se fac accesibile în localurile secţiilor de votare, cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor.

Separat se vor întocmi listele electorale pentru:

	militarii şi membrii familiilor lor, alţi alegători care domiciliază pe teritoriul unităţii militare. Aceştia urmează să fie 
incluşi în lista alegătorilor secţiei de votare în raza căreia este amplasată unitatea militară respectivă;

	persoane deţinute în instituţiile penitenciare;
	alegătorii care se află în spitale, sanatorii, case de odihnă şi alte instituţii curative staţionare.

	 Verificarea listelor electorale

Perioada de verificare a listelor electorale expiră cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor.

notă! După expirarea termenului de verificare, biroul electoral al secţiei de votare transmite func-
ţionarului sau grupului de funcţionari din primărie/pretură, responsabili de întocmirea listelor, 
informaţia privind modificările efectuate şi actele doveditoare (copia actului de identitate, certifi-
catului de căsătorie, certificatului de deces etc.).

Principiile de bază:

	toţi alegătorii trebuie să aibă acces liber la listele electorale;
	procesul de verificare a listelor electorale trebuie să fie transparent;
	toţi membrii biroului electoral trebuie să cunoască procedurile de verificare a listelor electorale;
	un membru al biroului electoral trebuie să fie responsabil de listele electorale;
	informaţi alegătorii despre orele de lucru ale biroului electoral;
	doar membrii biroului electoral pot face modificări în listele electorale.

Etapele de verificare a datelor personale ale cetăţenilor din listele electorale:

1. alegătorii prezintă unul din următoarele acte de identitate:

•	 buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire în care se indică domiciliul sau reşedinţa 
alegătorului pe teritoriul secţiei de votare;

•	 paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova, numărul de 
identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) şi înregistrarea la domiciliu;

•	 paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 fără număr de identificare de stat (IDNP) cu menţiunile: “valabil pe 
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un termen nelimitat”, cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu – pentru persoanele care au renunţat 
la actele de identitate ale Republicii Moldova din considerente religioase;

•	 actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului;
•	 paşaportul pentru intrare – ieşire din ţară, livretul de marinar, în cazul alegerilor Parlamentare sau în cazul referendu-

mului naţional, în secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova;
•	 legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care 

satisfac serviciul civil (de alternativă).

2. dacă cetăţeanul a fost inclus în lista electorală:

•	 verificaţi dacă datele personale ale alegătorului sînt corecte;
•	 dacă datele personale sînt eronate:
	comparaţi numele, data naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate din lista electorală cu informaţia 

din actul de identitate al alegătorului şi confirmaţi necesitatea corectării;
	trageţi o linie orizontală peste datele eronate;
	înscrieţi datele noi deasupra datelor greşite;
	însemnaţi la rubrica “Notă” actul de identitate în baza căruia s-au făcut modificările, indicînd seria şi numărul 

actului;
	membrul biroului electoral semnează la rubrica “Notă”.

3. dacă cetăţeanul nu este inclus în lista electorală:

•	 asiguraţi-vă că persoana nu este în lista electorală şi că domiciliul/reşedinţa din actul de identitate se află în perime-
trul secţiei de votare.

notă! Dacă domiciliul/reşedinţa alegătorului nu se află în perimetrul secţiei de votare, informaţi 
alegătorul că nu puteţi să-l includeţi în lista electorală a secţiei de votare respective.

•	 dacă domiciliul/reşedinţa alegătorului se află în perimetrul secţiei de votare, înscrieţi numele persoanei la sfîrşitul 
listei electorale, inclusiv datele personale necesare ale acesteia. Atribuiţi-i numărul de ordine următor.

Atenţie! Însemnaţi la rubrica “Notă” actul de identitate în baza căruia alegătorul a fost inclus în listă, indicînd seria şi 
numărul actului.

•	 membrul biroului electoral semnează la rubrica “Notă”.

4. dacă un membru de familie declară că în lista electorală se află un alegător decedat:

•	 membrul familiei prezintă certificatul de deces al alegătorului decedat;
•	 asiguraţi-vă că alegătorul indicat în certificatul de deces este acelaşi alegător cu cel din lista electorală;
•	 după ce v-aţi asigurat de acest fapt, cu un stilou trageţi o linie orizontală peste numele alegătorului decedat din lis-

tă;
•	 însemnaţi la rubrica “Notă” că alegătorul este decedat şi înscrieţi seria şi numărul certificatului de deces;
•	 păstraţi copia certificatului de deces şi ataşaţi-o la lista electorală.

Dacă alegătorul consideră că biroul electoral al secţiei de votare nejustificat nu a inclus sau nu a corectat erorile din lista 
electorală, el poate depune o contestaţie la biroul electoral. 

Atenţie! Contestaţia urmează să fie examinată de către biroul electoral în termen de 24 ore din momentul recepţio-
nării acesteia.
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Dacă alegătorul nu este de acord cu hotărîrea biroului electoral privind soluţionarea contestaţiei, el poate depune o con-
testaţie la consiliul electoral de circumscripţie.

Eliberarea certificatelor cu drept de vot

Alegătorul poate vota la o altă secţie de votare, însă doar în baza certificatului pentru drept de vot pe care îl primeşte de 
la biroul electoral al secţiei de votare unde el este înscris în lista electorală. Alegătorul va depune la biroul respectiv o cerere 
pentru eliberarea certificatului pentru drept de vot şi va prezenta actul de identitate. După ce primeşte certificatul, confirmă 
primirea lui, semnînd în lista electorală, în dreptul numelui său. Aceasta înseamnă că birourile electorale ale secţiilor de vota-
re trebuie să fie gata pentru a elibera certificate pentru drept de vot din momentul constituirii lor7.

Atenţie! Alegătorul care a primit certificat pentru drept de vot confirmă primirea lui semnînd în lista electorală, în 
dreptul numelui său.

Certificatele pentru drept de vot se vor elibera pînă la 27 noiembrie 2010, inclusiv. Certificatele neutilizate vor fi anu-
late. 8

Votarea la locul aflării

Votarea la locul aflării se va efectua în baza Instrucţiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă.8

În cazul în care alegătorii, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice (bolnavii care stau acasă, bătrînii), nu pot 
veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestora, cel puţin doi membri 
ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află aceşti alegători.

Cererile pot fi făcute în scris, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării9.

notă! În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00 dacă se prezintă şi certificat 
medical.

Atenţie! Toate cererile se depun personal de către alegătorii solicitanţi în perioada 14-27 noiembrie 2010.

Persoana care se află în imposibilitate de a depune individual cererea privind votarea la locul aflării, din motive de sănă-
tate sau din alte motive temeinice, poate depune cererea prin intermediul unui membru al familiei sale sau, după caz, poate 
solicita asistentului social din cadrul primăriei intervenţia. Aceste persoane votează conform listei de alegători pentru vota-
rea la locul aflării, întocmită de biroul electoral al secţiei de votare în baza cererilor acestora, iar persoanele neînscrise într-o 
asemenea listă nu pot vota la locul aflării.

În lista electorală (de bază), în dreptul numelui persoanei respective se face menţiunea „Votat la locul aflării”. Lista de ale-
gători care au solicitat votarea la locul aflării se anexează la lista electorală de bază.

Atenţie! Persoanele cu dizabilităţi de vedere (orbii) vor putea înainta cereri privind votarea la locul aflării inclusiv în 
formă verbală.

7 Anexa nr. 5, Modelul cererii privind eliberarea certificatului pentru drept de vot
8 Anexa nr. 6,  Modelul actului de anulare a certificatelor pentru drept de vot neutilizate
9 Anexa nr. 7, Modelul cererii privind solicitatea votării la locul aflării 
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Următoarele categorii de alegători, la fel, au posibilitatea de a vota la locul aflării:

	persoanele internate în spitalele amplasate pe acelaşi sector cu domiciliul lor, fiind incluse în listele electorale de 
bază. Conducătorul instituţiei va întocmi lista acestor alegători şi o va transmite biroului electoral al secţiei de votare, 
care îi va include în lista electorală pentru votarea la locul aflării;

	persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condam-
nate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune contra-
venţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecăto-
rească definitivă, aflate în instituţiile penitenciare;

Important! Această categorie de alegători nu depun o cerere personală privind votarea la locul aflării, însă se în-
scriu de conducătorul instituţiei corespunzătoare într-o listă electorală suplimentară, care se semnează şi se autentifică cu 
ştampila instituţiei şi se transmite la secţia de votare din perimetrul respectiv.

	alegătorii cu drept de vot care în ziua votării se află în staţiuni balneare, case de odihnă, spitale amplasate în altă lo-
calitate decît locul permanent de trai al bolnavului, dar situate pe teritoriul Republicii Moldova, fiind incluşi în listele 
electorale suplimentare. Aceşti alegători pot depune declaraţii de şedere ori se înscriu de conducătorul instituţiei 
corespunzătoare într-o listă electorală suplimentară, care se semnează şi se autentifică cu ştampila instituţiei şi se 
transmite la secţia de votare din perimetrul respectiv.

Atenţie! Listele electorale se transmit biroului electoral pînă la data de 7 noiembrie 2010, inclusiv.

notă! Biroul electoral al secţiei de votare va întocmi Registrul cererilor alegătorilor privind vota-
rea la locul aflării.10

Pregătirea pentru ziua alegerilor

	Recepţionarea/păstrarea materialelor electorale

Consiliul electoral de circumscripţie va transmite biroului electoral al secţiei de votare toate formularele şi materialele 
electorale cel tîrziu cu o zi înaintea alegerilor.

Biroul electoral şi poliţia sînt responsabile pentru păstrarea materialelor electorale într-un loc sigur.

Important! O atenţie deosebită se acordă păstrării următoarelor materiale:

	buletinele de vot;
	lista electorală;
	ştampilele cu inscripţia „Votat”, „Anulat”, „ALEGERI 28.11.2010” şi alte ştampile ale biroului electoral.
Se va ţine o evidenţă strictă a materialelor enumerate mai sus.

Birourile electorale recepţionează şi alte materiale, după cum urmează:

10  Anexa nr. 8, Modelul Registrului cererilor alegătorilor privind votarea la locul aflării
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	cabinele pentru vot secret;
	urna/urnele de vot staţionară(e);
	urna/urnele de vot mobilă(e);
	listele concurenţilor electorali;
	formularele proceselor-verbale, a raportului biroului electoral, precum şi alte documente electorale; registrul eveni-

mentelor ţinut de biroul electoral şi alte registre;
	materialele pentru împachetarea buletinelor (ceară roşie, sfoară şi hîrtie de împachetat);
	ecusoanele membrilor biroului, indicatoare, plăcuţe pe mese (fanioane);
	articole de birou (pixuri, hîrtie etc.);
	manualul membrului biroului electoral al secţiiei de votare;
	postere de informare a alegătorilor tipărite la comanda Comisiei Electorale Centrale.

La transmiterea materialelor de la şi către consiliul electoral de circumscripţie sau autorităţile publice locale (în cazul 
cabinelor şi urnelor de vot) acestea vor fi însoţite de inventarul documentelor electorale (din sac/cutie şi dosar/mapă) şi acte 
de predare-recepţionare.

Atenţie! Anterior zilei votării, biroul electoral al secţiei de votare trebuie să adopte o hotărîre prin care va repartiza în-
tre membrii biroului electoral al secţiei de votare listele electorale de care aceştia vor fi responsabili în ziua votării (conform 
denumirii străzilor, numelor alegătorilor etc.). În aceeaşi hotărîre se va indica membrul suplinitor, în cazul lipsei membrului 
de bază, care este responsabil de anumite liste electorale. 

	 Verificarea existenţei documentelor şi materialelor electorale:

	se vor număra toate buletinele de vot din secţia de votare şi se va asigura că secţia de votare deţine numărul corect 
de buletine de vot;

notă! Fiecare birou electoral al secţiei de votare va primi numărul de buletine care coincide cu 
numărul alegătorilor din lista electorală.

	se va verifica existenţa listelor electorale;
	se va verifica dacă sunt toate ştampilele necesare: „ALEGERI 28.11.2010”, „Votat”, „Anulat”, „Retras” ştampila biroului 

electoral al secţiei de votare, tuşiere;
	se va verifica dacă sunt toate documentele necesare: procese-verbale, formulare, registre etc.;
	se va verifica dacă sunt toate materialele de ambalare şi sigilare;
	se vor păstra toate buletinele de vot şi alte materiale importante într-un loc sigur.

	 Secţia de votare se va amenaja astfel, încît:

	fiecare alegător să poată circula liber fără a împiedica alţi alegători;
	cabinele de vot să fie asamblate şi plasate în aşa mod ca să asigure intimitatea fiecărui alegător;
	urnele de vot să fie în văzul tuturor membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi al observatorilor;
	materialele de educaţie civică să fie vizibile tuturor alegătorilor;
	observatorii să aibă spaţiul necesar pentru monitorizarea tuturor procedurilor electorale.
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	 Pregătirile finale

Acordaţi timp pentru a planifica acţiuni de abordare a problemelor eventuale care ar putea apărea în ziua alegerilor. 
Planificarea acestor acţiuni, precum şi pregătirea pentru situaţii imprevizibile, înainte ca acestea sa aibă loc, vă va ajuta să 
asiguraţi ca ziua alegerilor să decurgă mai uniform.

Biroul electoral al secţiei de votare trebuie să se întîlnească cu poliţia care este responsabilă pentru securitate în cazul 
unor probleme. Discuţia cu poliţia va cuprinde modalitatea de contactare a poliţiei şi cazurile de apelare la aceasta.

În final, puneţi buletinele de vot şi alte materiale de strictă evidenţă în safeu. Închideţi geamurile şi încuiaţi uşa în prezen-
ţa poliţiei. Nu uitaţi să vă odihniţi bine noaptea înainte de ziua alegerilor, pentru că va fi o zi lungă pentru fiecare.

Amenajarea secţiei de votare

Întrebări frecvente

1. Care sînt principiile de activitate ale organelor electorale?

Independenţa – autorităţile reprezentative şi executive ale puterii de stat, persoanele cu funcţii de răspundere şi alţi su-
biecţi nu au dreptul să se amestece în activitatea organelor electorale, în afară de cazurile prevăzute de lege.

Transparenţa – activitatea organelor electorale de organizare a alegerilor, de numărare a voturilor şi de stabilire a rezulta-
telor alegerilor se realizează în mod deschis şi transparent.

Obligativitatea de executare a hotărîrilor emise de organele electorale superioare – hotărîrile organelor electorale superioare 
adoptate în limitele competenţei lor sînt executorii pentru organele electorale inferioare şi autorităţile publice, întreprinderi, 
instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele acestora, pre-
cum şi pentru toţi cetăţenii.
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Colegialitatea – activitatea organelor electorale se desfăşoară în mod colegial.

2. Cum se întocmesc listele electorale în care sînt incluşi militarii?

Conform art. 39 alin. (4) din Codul electoral, listele electorale ce includ militarii aflaţi în unităţi militare, precum şi membrii 
familiilor lor, care domiciliază pe teritoriul unităţilor militare, se întocmesc pe baza datelor prezentate de comandanţii uni-
tăţilor militare respective. Militarii domiciliaţi în afara unităţilor militare, precum şi membrii familiilor lor, se înscriu în listele 
electorale de la domiciliul acestora.

3. în ce cazuri alegătorul este exclus din lista electorală?

Alegătorul se exclude din lista electorală atunci cînd i se eliberează certificatul pentru drept de vot (conform cererii depuse), 
precum şi în baza actelor oficiale (sau a copiilor de pe acestea), care se anexează la lista electorală, în următoarele cazuri:

-  de deces sau de declarare a persoanei decedată prin hotărîre judecătorească;
-  de încorporare în serviciul militar;
-  de declarare a incapacităţii de exerciţiu prin hotărîre judecătorească;
-  de ispăşire a pedepsei în locuri de detenţie;
-  de declarare a locului nou de şedere în condiţiile art. 39 alin.(8) din Codul electoral.

În toate aceste cazuri, organul electoral respectiv efectuează menţiunea privind excluderea şi temeiul acesteia la rubrica 
„Notă” din lista electorală.

4. Ce trebuie să facă alegătorul pentru a modifica datele personale din lista electorală?

Alegătorilor li se oferă posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale şi de a verifica corectitudinea întocmirii lor. În cazul 
depistării unor erori comise la înscrierea datelor despre sine în lista electorală, neincluderii sau excluderii din listă, alegătorul are drep-
tul să depună o cerere scrisă cu prezentarea actelor doveditoare, care se anexează la lista electorală, în vederea corectării erorilor de 
către organul electoral respectiv. Cererile de corectare sau includere în listă se depun cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua votării.

Refuzul organului electoral de a corecta datele despre alegător sau de a-l include în lista electorală poate fi contestat în 
instanţa de judecată.

5. Ce trebuie să facă biroul electoral al secţiei de votare, dacă alegătorul care şi-a luat anterior certificatul pentru 
drept de vot s-a prezentat în ziua alegerilor/referendumului la secţia sa de votare?

Dacă în ziua alegerilor/referendumului alegătorul, căruia biroul electoral al secţiei de votare respective îi eliberase ante-
rior certificatul pentru drept de vot, s-a prezentat la secţia de votare, el restituie certificatul pentru drept de vot neutilizat şi 
este inclus în lista suplimentară, motivul includerii fiind indicat la rubrica „Notă”.

6. Care este procedura de corectare sau includere/excludere a alegătorului din lista electorală?

Modificările în listele electorale se efectuează de către membrii biroului electoral al secţiei de votare. Corectarea în listă 
a datelor personale ale alegătorului se efectuează prin tragerea unei linii peste datele greşite şi înscrierea datelor corecte în 
aceeaşi rubrică.

Alegătorul este inclus în lista electorală prin înscrierea acestuia la sfîrşitul listei, atribuindu-i-se numărul de ordine imediat următor.
Alegătorul este exclus din lista electorală de către membrul biroului electoral numai în baza actelor oficiale prezentate, 

care se anexează la prezenta listă. Alegătorul este exclus prin tragerea unei linii orizontale peste datele despre alegător, iar 
la rubrica „Notă” se indică data excluderii alegătorului, actul în temeiul căruia a fost exclus şi numele membrului biroului 
electoral al secţiei de votare.

7. în ce mod şi în ce condiţii se exclud din buletinul de vot datele privind concurentul ce şi-a retras candidatura sau 
a cărui înregistrare este anulată?

Dacă concurentul electoral îşi retrage candidatura sau înregistrarea este anulată după ce buletinele de vot au fost tipărite, 
în buletin, în dreptul acestuia, biroul electoral al secţiei de votare va aplica ştampila cu menţiunea „Retras”.
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8. Ce informaţie despre rezultatele verificării listelor electorale trebuie să transmită biroul electoral al secţiei de 
votare consiliului electoral de circumscripţie în ajunul zilei alegerilor/referendumului?

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare (vicepreşedintele sau secretarul) este obligat să transmită consiliului 
electoral de circumscripţie informaţia despre numărul de alegători incluşi în listele electorale, pînă la ora 17:00 în ajunul zilei 
alegerilor/referendumului.

9. Ce acţiuni va întreprinde biroul electoral al secţiei de votare, dacă alegătorul a comunicat că în lista electorală 
este inclusă o persoană decedată care a locuit cu aceasta în acelaşi apartament/aceeaşi casă?

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare (vicepreşedintele sau secretarul) exclude din lista electorală alegătorul 
decedat numai la prezentarea certificatului de deces, înscriind la rubrica „Notă” seria certificatului de deces.

Biroul electoral al secţiei de votare nu are dreptul să excludă alegătorul din lista electorală, dacă nu au fost prezentate 
acte oficiale eliberate de organele autorizate. Astfel, dacă alegătorul nu prezintă certificatul de deces al persoanei decedate, 
biroul electoral al secţiei de votare nu poate exclude alegătorul din lista electorală. Excluderea alegătorului decedat din lista 
electorală se face doar după confirmarea oficială a decesului.

10. Ce trebuie de făcut, dacă în preajma sau în localul pentru votare sînt afişate materiale de agitaţie electorală?

Se interzice afişarea materialelor de agitaţie electorală în încăperile în care sunt amplasate birourile electorale şi la o 
distanţă de 50 de metri de la acestea. Astfel, dacă în preajma acestor localuri vor fi depistate materiale de agitaţie electorală, 
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va lua măsuri de înlăturare a acestora.

11. Care este procedura de declarare a locului şederii?

Persoanele cu drept de vot, care şi-au schimbat locul de şedere după ultimele alegeri, sînt în drept să-şi declare locul nou 
de şedere cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua votării, la organul administraţiei publice locale, pentru a putea fi înscrise în 
lista electorală la secţia de votare corespunzătoare locului şederii.

12. Ce măsuri trebuie luate faţă de cei care încalcă ordinea publică în biroul electoral al secţiei de votare?

Membrul biroului electoral care împiedică activitatea secţiei de votare, este eliberat imediat de la lucrările biroului, iar 
observatorul sau alte persoane sînt îndepărtate din localul de votare pentru aceleaşi fapte. Organele de drept asigură execu-
tarea hotărîrii respective, luînd măsuri pentru tragerea la răspundere a membrului biroului care a fost eliberat de la lucrările 
biroului, a observatorului şi a altor persoane în conformitate cu legislaţia.

13. în ce cazuri şi cine poate întocmi procese-verbale privind constatarea contravenţiilor?

Preşedinţii organelor electorale care deţin informaţii concludente despre comiterea contravenţiilor sînt obligaţi să infor-
meze imediat organele afacerilor interne despre faptele care le-au devenit cunoscute şi care, după opinia lor, conţin elemen-
te constitutive ale contravenţiilor legate de efectuarea alegerilor/referendumului.

Conform art. 71 alin. (2) din Codul electoral, contravenţiile se constată şi se examinează de către organele afacerilor inter-
ne conform Codului contravenţional.

Contravenţii ce atentează la drepturile politice şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice sînt prevăzute de art. 
47-53 din Codului contravenţional, după cum urmează:

-  împiedicarea exercitării dreptului electoral;
- folosirea în alegeri/referendum a fondurilor venite din străinătate sau a fondurilor nedeclarate public;
- împiedicarea activităţii organului electoral;
- afişarea informaţiilor electorale în locuri neautorizate;
- înscrierea în mai multe liste de candidaţi;
- agitaţia electorală în ziua imediat anterioară zilei votării ori în ziua votării;
- încălcarea legislaţiei electorale de către membrii organului electoral.
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Compartimentul 3. REsponsABIlITăţIlE dIn zIUA 
AlEgERIloR

Deschiderea secţiei de votare

Membrii biroului electoral al secţiei de votare trebuie să ajungă la secţia de votare cu o oră înainte de deschiderea aces-
teia, pentru a se asigura că totul este la loc şi secţia este pregătită pentru votare.

De asemenea, membrii biroului:

	vor verifica uşa în prezenţa poliţiei (dacă e posibil) pentru a se asigura că nu a fost deschisă sau forţată;
	vor asigura scoaterea tuturor materialelor de agitaţie electorală din raza de 50 de metri din jurul localului secţiei de 

votare.

Preşedintele biroului electoral:

	pînă la ora 7:00 dimineaţa, va demonstra tuturor membrilor biroului electoral şi observatorilor prezenţi că urnele de 
vot sînt goale;

	va sigila urna/urnele de vot staţionară(e) şi cea mobilă(e);
	va completa două procese-verbale privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în ziua alegerilor (documentul 

este semnat de toţi membrii prezenţi ai biroului electoral);
	va introduce un exemplar al procesului-verbal în urna/urnele de vot staţionară(e)11;
	va anunţa deschiderea secţiei de votare, invitînd alegătorii să intre în local pentru a vota.

În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare şi de alegători, în secţia de votare au dreptul să se afle şi să asiste 
la operaţiunile electorale următoarele persoane:

	membrii şi reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale şi consiliului electoral de circumscripţie;
	reprezentanţii cu drept de vot consultativ ai concurenţilor electorali în organele electorale;

	observatorii concurenţilor electorali, naţionali din partea asociaţilor obşteşti şi internaţionali acreditaţi, precum şi 

11  Anexa nr. 9, Modelul  procesului-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în ziua alegerilor
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interpreţii lor;
	reprezentanţii mijloacelor de informare în masă;

Important! Membrii biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţii concurenţilor electorali şi persoanele autori-
zate să asiste la operaţiile electorale sînt obligaţi să poarte ecusoane la loc vizibil.

Persoanelor care intră în localul secţiilor de votare li se interzice să poarte şi să arate ecusoane, insigne sau alte însemne 
de agitaţie electorală.

MODELE DE ECUSOANE

Votarea

Votarea se efectuează în data de 28 noiembrie 2010, între orele 7:00 şi 21:00. 

Important! Se interzice de a închide localul de votare şi de a suspenda votarea, cu excepţia cazurilor:
	de dezordine în masă;
	de calamităţi naturale;
	de alte circumstanţe neprevăzute, care îi pun pe alegători în pericol sau fac imposibilă efectuarea votării. 

În aceste cazuri, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru cel mult 2 ore, timp în care 
va aduce localul secţiei de votare în starea corespunzătoare sau va găsi un alt local, înştiinţînd despre acest fapt alegătorii.

Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Biroul electoral al secţiei de votare înmî-
nează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale. Exercitarea dreptului de vot se face în baza următoarelor acte:

a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire în care se indică domiciliul sau reşedinţa 
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alegătorului pe teritoriul secţiei de votare;
b) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova, numărul de 

identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) şi înregistrarea la domiciliu;
c) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 fără număr de identificare de stat (IDNP) cu menţiunile: “valabil pe 

un termen nelimitat”, cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu - pentru persoanele care au renunţat 
la actele de identitate ale Republicii Moldova din considerente religioase;

d) actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului;
e) paşaportul pentru intrare - ieşire din ţară, livretul de marinar, în cazul alegerilor Parlamentare sau în cazul referendu-

mului naţional, în secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova;
f ) legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care 

satisfac serviciul civil (de alternativă).

Fiecare membru al biroului electoral trebuie să urmeze cele cinci etape ale votării:

1. Verificaţi dacă alegătorul are dreptul să voteze, dacă nu a votat deja şi dacă poate vota anume la această secţie 
de votare.

notă! Verificaţi dacă alegătorului i-a fost eliberat certificatul pentru drept de vot sau dacă alegă-
torul a transmis sau a depus o cerere privind votarea la locul aflării.

După aceasta rugaţi alegătorul să semneze în dreptul numelui său.

Atenţie! Dacă numele alegătorului nu este în lista electorală, acesta nu poate vota la secţia de votare decît dacă dis-
pune de un certificat pentru drept de vot primit de la altă secţie de votare sau dacă dispune de un act de identitate care 
confirmă domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul secţiei de votare respective. 

Dacă alegătorul dispune de certificat pentru drept de vot:

	înscrieţi numele alegătorului în lista suplimentară;

notă! Numai secretarul biroului electoral are dreptul să facă înscrieri în lista electorală supli-
mentară.

	rugaţi alegătorul să semneze în spaţiul din dreptul numelui său.

Atenţie! Certificatul pentru drept de vot în mod obligatoriu este anexat la lista suplimentară.

Dacă alegătorul nu dispune de certificat pentru drept de vot:

	în cazul în care alegătorul din greşeală nu a fost inclus în lista electorală, el va fi înscris în lista suplimentară în baza 
actului de identitate ce atestă domiciliul pe teritoriul secţiei de votare respective;

	dacă alegătorul care are şi domiciliu şi reşedinţă, vine să voteze în perioada valabilităţii reşedinţei la secţia de votare 
în raza căreia îşi are domiciliul, biroul electoral îl direcţionează spre localitatea în care îşi are reşedinţa. Biroul electoral 
nu are dreptul să îl înscrie în lista suplimentară;

	dacă alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă vine la secţia de votare unde îşi are reşedinţa şi descoperă că nume-



2�

Comisia Electorală Centrală 

le lui nu este în lista electorală, atunci el poate fi înscris în lista suplimentară, la prezentarea actului de identitate ce 
atestă reşedinţa pe teritoriul secţiei de votare respective.

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare votează în secţia unde îşi desfăşoară activitatea. Membrii 
biroului, care nu au domiciliul sau reşedinţa în raza secţiei de votare în care activează, vor vota în baza certificatului pentru 
drept de vot, fiind înscrişi în lista suplimentară.

2. înmînaţi buletinul de vot alegătorului şi explicaţi modul de completare a buletinului de vot.

La înmînarea buletinului de vot este important ca alegătorul să înţeleagă cum se completează corect buletinul de vot şi 
care este diferenţa dintre un buletin valabil şi unul nevalabil. Pentru ca buletinul să fie valabil, alegătorul trebuie:

	să aplice ştampila „Votat” în interiorul cercului unui singur patrulater din buletinul de vot;

Informaţi alegătorul:

	că în cazul completării greşite a buletinului, el va putea restitui buletinul completat greşit şi solicita o singură dată un 
alt buletin;

notă! În acest caz procedura este următoare:
	pe buletinul completat greşit se aplică ştampila „Anulat”;
	acest caz va fi menţionat în procesul-verbal cu privire la votare şi în lista electorală;
	se eliberează un buletin nou doar o singură dată.

	că după ce va aplica ştampila „Votat”, trebuie să plieze buletinul pentru a asigura secretul votului.
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notă! Preşedintele biroului electoral va păstra buletinele de vot într-un loc sigur din interiorul 
secţiei de votare, în pachete legate a cîte 100 de bucăţi, şi le va distribui membrilor biroului pen-
tru a fi eliberate alegătorilor în măsura necesităţii.

Dacă un membru al biroului electoral sau o persoană autorizată să asiste la operaţiunile electorale exprimă obiecţii faţă 
de identitatea unui alegător căruia i s-a înmînat buletinul de vot, preşedintele biroului electoral notează incidentul în regis-
trul evenimentelor ţinut de biroul electoral. Obiecţia trebuie să includă:

	numele, prenumele şi funcţia/calitatea persoanei care face obiecţia;
	motivul obiecţiei;
	numele, prenumele şi datele actului de identitate al alegătorului;
	motivul pentru care buletinul de vot i-a fost înmînat alegătorului respectiv.

Important! Preşedintele biroului electoral al secţi-
ei de votare trebuie să ţină evidenţa tuturor evenimen-
telor importante, ce au loc în cadrul secţiei de votare în 
ziua alegerilor şi pe parcursul numărării voturilor, într-
un registru de evidenţă.

3. Aplicarea ştampilei „AlEgERI 28.11.2010” în actul de 
identitate.

După ce alegătorului i se înmînează buletinul de vot, mem-
brul biroului electoral al secţiei de votare aplică ştampila „ALE-
GERI 28.11.2010” după cum urmează:

	la pagina 8 a fişei de însoţire a buletinului de identita-
te;

	la pagina 4 sau 6 a paşaportului de tip ex-sovietic, 
unde este aplicată ştampila „Cetăţean al Republicii 
Moldova”;

	în actul de identitate provizoriu (formularul nr.9);
	la paginile 6 sau 8 din paşaportul pentru ieşire şi in-

trare în ţară, pentru secţiile de votare constituite peste 
hotarele Republicii Moldova;

	pe verso-ul legitimaţiei de serviciu pentru militarii în 
termen, în livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil şi 
livretul de marinar.

Aceasta se face pentru a preveni votarea repetată pe par-
cursul alegerilor respective.

4. Votarea în cabina pentru vot secret

Alegătorul se deplasează în cabina pentru vot secret ca să 
completeze buletinul de vot.

Un membru al biroului electoral al secţiei de votare va asi-
gura ca în cabina de vot să intre doar o singură persoană, cu 
excepţia cazurilor în care un alegător nu este în stare să com-
pleteze buletinul de vot de sine stătător.
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notă! Un membru al biroului electoral al secţiei de votare va verifica periodic cabinele de vot 
pentru a se asigura că nici un alegător nu a lăsat în urma sa materiale de agitaţie electorală sau 
notiţe cu numele concurenţilor electorali.

5. Introduceţi buletinul de vot în urna de vot

Alegătorul introduce buletinul pliat în urna de vot. Un membru al biroului electoral trebuie să stea în apropiere pentru a 
asigura secretul votului.

Cazuri speciale:

Alegătorii care necesită asistenţă

Alegătorul care, din motive fizice sau alte motive, nu este în stare să completeze de sine stătător buletinul de vot are 
dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu excepţia membrilor biroului secţiei de votare, reprezentanţilor concurenţilor 
electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. Aceste cazuri vor fi consemnate aparte în raportul biro-
ului electoral al secţiei de votare şi în registrul evenimentelor ţinut de biroul electoral.

notă! Dacă alegătorul care necesită asistenţă nu este însoţit de o altă persoană care să îl ajute 
să completeze buletinul de vot, atunci biroul electoral poate ruga pe cineva dintre alegători să-i 
acorde ajutor.

Înainte ca acesta din urmă să acorde ajutor la completarea buletinului, biroul electoral îl instruieşte să nu influenţeze 
decizia celui care solicită asistenţă. 

Atenţie! Atît votarea împreună cu membrii familiei, cît şi votarea în locul altui alegător, care nu s-a prezentat la votare 
(în baza procurii), sînt interzise.

Votarea la locul aflării cu urna de vot mobilă12

Urna de vot mobilă se foloseşte pentru ca alegătorii să 
voteze la locul aflării13. În lista electorală de bază, în drep-
tul numelui persoanei respective se face menţiunea “Votat 
la locul aflării”.

Atenţie! Dacă alegătorul nu poate veni la secţia de 
votare şi nu este în lista pentru votarea la locul aflării cu 
urna mobilă, atunci el nu poate vota.

În cazul în care membrii biroului electoral al secţiei de 
votare, care organizează votarea la locul aflării alegătoru-
lui, nu se întorc pînă la ora 21.00 în localul secţiei de votare, 
preşedintele biroului întreprinde acţiuni urgente pentru 
determinarea locului unde se află membrii cu urna de vot 
mobilă. În lipsa membrilor respectivi numărarea voturilor 
nu poate fi efectuată. Informaţia despre situaţia creată se 
aduce la cunoştinţa persoanelor care asistă la numărarea 
voturilor.

12 Anexa nr. 18,  Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă
13 Anexa nr. 10, Modelul hotărîrii  privind stabilirea numărului de urne de vot mobile
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notă! Buletinele de vot se eliberează membrilor biroului electoral al secţiei de votare în baza 
Registrului de transmitere a buletinelor de vot14. Numărul de buletine de vot trebuie să coincidă 
cu numărul de alegători care au solicitat votarea la locul aflării.

Important! La votarea la locul aflării e necesar de reţinut că lista electorală se completează cu seria şi numărul actului 
de identitate al alegatorului şi nu cu codul personal!

Votarea studenţilor

Studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au viză de domiciliu sau 
de reşedinţă pot vota la orice secţie de votare deschisă în această localitate, fiind obligaţi să respecte următoarele condiţii:

a) să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire;
b) să prezinte carnetul de student cu înscrieri privind instituţia de învăţămînt la care sînt înmatriculaţi în localitatea 

respectivă;
c) să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere.

Această categorie de alegători se înscriu în lista suplimentară, iar la rubrica „Notă” din această listă se indică instituţia de 
învăţămînt la care sînt înmatriculaţi.

Transmiterea informaţiei în ziua votării

În ziua alegerilor, cea mai importantă etapă de comunicare se referă la acumularea şi generalizarea informaţiei despre 
mersul votării de la birourile electorale ale secţiilor de votare şi transmiterea ei către consiliul electoral de circumscripţie.

Atenţie! Prima informaţie din ziua alegerilor se transmite consiliilor electorale de circumscripţie la ora 7.15. Ea va con-
ţine informaţia privind deschiderea secţiilor de votare şi numărul de alegători din listele electorale de bază. 

Pe parcursul zilei votării birourile electorale vor transmite informaţia consiliilor electorale de circumscripţie, după cum 
urmează:

ora Tipul informaţiei Mijlocul de comunicare
(la alegere)

9.15
12.15
15.15
18.15
21.15

	numărul de alegători incluşi în listele suplimentare
	numărul de alegători care au participat la votare

	telefon
	fax
	poşta electronică
	sms

Notă! Informaţia se transmite în baza formularului special privind mersul votării semnat de pre-
şedintele biroului electoral15.

14 Anexa nr.11, Modelul Registrului de transmitere a buletinelor de vot membrilor biroului electoral al secţiei de votare pentru a fi 
eliberate alegătorilor în cazul votării la locul aflării

15 Anexa nr. 19, Extras din Instrucţiunea privind procesul de transmitere şi colectare a informaţiilor electorale la organizarea şi des-
făşurarea alegerilor parlamentare şi locale generale.
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Atenţie! Pentru a vă uşura lucrul repartizaţi între membrii biroului responsabilitatea ce ţine de comunicarea cu consi-
liul electoral de circumscripţie în ziua alegerilor. 

Relaţiile cu media şi observatorii
Dacă membrii biroului electoral al secţiei de votare sînt contactaţi de mass-media, ei trebuie să răspundă politicos la 

întrebările referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor ce ţin de competenţa lor.

Atenţie! Membrii biroului electoral al secţiei de votare NU vor face comentarii şi NU vor expune interpretări sau opinii 
personale referitoare la:
	concurenţii electorali şi şansele acestora în alegeri;
	preferinţele lor politice;
	acţiunile Comisiei Electorale Centrale şi consiliului electoral de circumscripţie, conformarea sau specularea pe mar-

ginea oricăror chestiuni legate de alegeri;
	zvonuri.

În perioada electorală şi în ziua alegerilor, reprezentanţilor mass-media li se permite:

	să asiste la toate operaţiunile electorale (şedinţele biroului electoral, numărarea şi totalizarea voturilor etc.);
	să participe la toate întîlnirile concurenţilor electorali cu alegătorii;
	să facă înregistrări, poze şi să filmeze procesul electoral (cu aprobarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de 

votare);
	să intervieveze un alegător, observator, dacă persoana respectivă este de acord, în afara secţiei de votare, fără a ad-

mite agitaţie electorală sau dezvăluirea secretului votării;
	să informeze preşedintele biroului electoral al secţiei de votare despre orice încălcări ale prevederilor legale sau re-

gulilor votării pe care le observă.

Reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă nu li se permite:

	să intervieveze un alegător, observator, reprezentant al concurentului electoral sau membru al biroului electoral în 
interiorul secţiei de votare în timpul votării;

	să filmeze sau să fotografieze alegătorii cînd aceştia marchează buletinul;
	să obţină orice poze, material filmat sau comentarii audio care înregistrează datele personale ale persoanei ce oferă 

informaţie;
	să intervină în procesul electoral, în procedurile din ziua alegerilor sau în procesul de numărare a voturilor.

Atenţie!
	Reprezentanţii mass-media NU se acreditează.
	Prezentînd legitimaţia de serviciu, ei se bucură de aceleaşi drepturi ca şi observatorii acreditaţi.

Consiliul electoral de circumscripţie are competenţa de a acredita observatori din partea asociaţiilor obşteşti şi cîte un 
observator din partea concurenţilor electorali în fiecare secţie de votare.

Observatorii acreditaţi de consiliul electoral de circumscripţie din partea asociaţiilor obşteşti pot monitoriza alegerile 
doar în circumscripţia respectivă. Observatorul din partea concurentului electoral poate monitoriza alegerile doar în secţia 
de votare pentru care a fost acreditat.

Atenţie!
Observatorii internaţionali sînt acreditaţi doar de către CEC, care poate înregistra pentru ei şi interpreţi.
Observatorii naţionali şi internaţionali acreditaţi de CEC pot monitoriza alegerile pe întreg teritoriul Republicii Moldo-

va şi în toate secţiile de votare.
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În ziua alegerilor, observatorilor li se permite:

	să se afle în secţia de votare de la ora deschiderii în ziua alegerilor şi să urmărească toate etapele procesului de vota-
re, începînd cu sigilarea urnelor de vot şi terminînd cu activităţile de închidere a secţiei de votare, cu condiţia că nu 
compromit secretul votului;

	să însoţească echipa (formată din cel puţin doi membri ai biroului) cu urna de vot mobilă;
	să urmărească activităţile de votare, cu condiţia că nu compromit confidenţialitatea datelor personale ale alegătorului;
	să se deplaseze prin secţia de votare, atîta timp cît mişcările lor nu deranjează fluxul alegătorilor sau activitatea mem-

brilor biroului electoral al secţiei de votare;
	să urmărească completarea documentelor electorale şi să facă copii de pe documentele completate;
	să urmărească modul de asigurare a securităţii materialelor în timpul păstrării şi transportării;
	să informeze preşedintele biroului despre nereguli observate;
	să obţină o copie a procesului-verbal al biroului electoral privind rezultatele votării;
	să facă înregistrări video/audio sau să fotografieze în urma coordonării cu preşedintele biroului;
	să însoţească grupul care transportă materialele electorale de la biroul electoral al secţiei de votare la consiliul elec-

toral de circumscripţie după finalizarea numărării voturilor.

Observatorilor nu li se permite:

	să intervină sau să perturbeze activitatea biroului electoral;
	să înregistreze numerele buletinelor de identitate sau oricare altă informaţie de ordin personal al alegătorilor;
	să manipuleze cu orice materiale de votare în secţia de votare;
	să urmărească alegătorul cînd acesta se află în cabină;
	să vorbească în direct cu alegătorii sau să-i ajute la completarea buletinului de vot;
	să facă agitaţie pentru un concurent electoral în orice formă. Acest fel de agitaţie presupune afişarea, purtarea la ve-

dere a unui simbol al oricărui concurent electoral sau partid politic sau difuzarea materialelor de agitaţie electorală.

Închiderea secţiei de votare

Toate secţiile de votare se închid la ora 21:00. La ora respectivă, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare anunţă 
încheierea votării şi dispune închiderea secţiei de votare. Următoarele persoane pot rămîne în incinta secţiei de votare:

	membrii biroului electoral al secţiei de votare;
	observatorii concurenţilor electorali, naţionali din partea asociaţiilor obşteşti şi internaţionali acreditaţi şi interpreţi 

acestora;
	reprezentanţii concurenţilor electorali cu drept de vot consultativ în organele electorale;
	reprezentanţii mijloacelor de informare în masă care sînt prezenţi la încheierea votării, dacă aceştia rămîn pînă la 

sfîrşitul numărării şi totalizării voturilor.

Atenţie! Alegătorii care la ora 21.00, se află în afara secţiei de votare şi încă nu au reuşit să voteze vor fi invitaţi în inte-
rior pentru realizarea drepturilor electorale.

În caz că numărul alegătorilor este foarte mare, biroul electoral poate decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a 
termenului votării pentru a le permite alegătorilor, care stau în rînd la secţia de votare respectivă, să-şi realizeze drepturile, 
informînd despre prelungire consiliul electoral de circumscripţie şi Comisia Electorală Centrală.

După închiderea secţiei de votare, membrul biroului electoral responsabil de eliberarea buletinelor de vot îşi pune sem-
nătura în partea dreaptă de sus a listelor electorale, care i-au fost distribuite, iar în partea stîngă de jos înscrie numărul de 
buletine de vot eliberate. Membrul biroului electoral care îl suplineşte, la eliberarea buletinelor de vot, semnează pentru 
aceasta în rubrica „Note” din lista electorală respectivă.
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După închiderea secţiei de votare, preşedintele biroului electoral va verifica existenţa semnăturilor acestora pe listele 
electorale respective.

Numărarea şi totalizarea voturilor

La numărarea voturilor membrii biroului se vor conduce de următoarele principii:

	transparenţa maximă la numărarea voturilor sporeşte viteza şi exactitatea, asigurînd încrederea în rezultatele votării. 
Prin urmare, întregul proces de numărare a voturilor trebuie să fie asistat de către observatori;

	înainte de numărare, se vor verifica dacă sigiliile de pe urna/urnele de vot staţionară(e) şi cea/cele mobilă(e) sînt in-
tacte;

	pentru a evita erorile la numărarea voturilor, se vor verifica încă o dată rezultatele numărării;
	rezultatele numărării se înscriu în formularul special pentru numărarea voturilor.

În procesul numărării voturilor membrii biroului electoral vor urma paşii descrişi mai jos şi vor completa formularul speci-
al pentru numărarea voturilor, în baza căruia se va întocmi procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor16:

notă!  Formularul special pentru numărarea voturior şi procesul-verbal privind rezultatele numă-
rării voturilor, întocmite de biroul electoral al secţiei de votare, sînt distribuite de consiliul electo-
ral de circumscripţie.

Pasul 1: amenajați locul pentru numărarea voturilor:

	uniţi un număr suficient de mese pentru ca toţi membrii biroului electoral să poată participa la numărarea voturilor 
şi să se simtă comod;

	asiguraţi-vă că observatorii, reprezentanţii concurenţilor electorali şi mass-media pot vedea clar cum are loc număra-
rea voturilor.

Pasul 2: numărați buletinele de vot neutilizate:

	pe buletinele de vot neutilizate se aplică ştampila ”Anulat”.

Pasul 3: număraţi buletinele de vot completate greşit:

	asiguraţi-vă că pe buletinele de vot completate greşit s-a aplicat ştampila ”Anulat”;
	anunţaţi cu voce tare numărul total al buletinelor de vot completate greşit tuturor celor prezenţi;
	înscrieţi numărul total de buletine NEUTILIZATE şi ANULATE în formularul special, la litera ”j”.

Pasul 4: numărați cîți alegători au primit buletinele de vot:

	stabiliţi numărul alegătorilor incluşi în lista electorală de bază şi în lista suplimentară;
	înscrieţi aceste cifre în formularul special pentru numărarea voturilor, la literele ”a” şi ”b”;
	calculaţi numărul alegătorilor care au primit buletine de vot în baza semnăturilor din:

-	 lista electorală (de bază) ;
-	 lista suplimentară;
-	 lista electorală pentru votarea la locul aflării;

	calculaţi suma semnăturilor din aceste trei liste şi înscrieţi numărul obţinut în formularul special pentru numărarea 
voturilor, la litera ”c”.

16  Anexa nr. 12, Modelul  Procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor
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Pasul 5: calculaţi numărul buletinelor de vot din urna de vot mobilă:

	număraţi şi aranjaţi buletinele de vot în teancuri a cîte 20 de buletine;
	după ce aţi numărat buletinele de vot, verificaţi dacă numărul buletinelor de vot găsite în urna de vot mobilă coincide 

cu numărul semnăturilor din lista alegătorilor care au votat la locul aflării.

Pasul 6: calculaţi numărul de buletine de vot din urna staționară:

	număraţi şi aranjaţi buletinele de vot în teancuri a cîte 20 de buletine;
	după ce aţi numărat buletinele de vot, verificaţi dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnele de vot staţionare 

coincide cu numărul total al semnăturilor din lista electorală (de bază) şi lista suplimentară;
	calculaţi numărul total de buletine de vot din urna de vot staţionară şi cea mobilă şi înscrieţi numărul obţinut în for-

mularul special pentru numărarea voturilor, la litera ”d”.

Pasul 7: număraţi buletinele de vot valabile şi nevalabile:

	aranjaţi pe masă plăcuţele cu denumirea/numele concurenţilor electorali;
	membrul biroului electoral ridică sus buletinul de vot, îl arată membrilor biroului electoral, îl examinează atent şi, 

dacă acesta este valabil, anunţă pentru care concurent s-a dat votul;
	buletinul de vot anunţat se pune lîngă plăcuţa cu denumirea/numele concurentului electoral pentru care a fost dat 

votul respectiv;
	dacă buletinul de vot este considerat nevalabil, acesta se pune în teancul buletinelor de vot nevalabile;
	după ce toate buletinele de vot au fost examinate, buletinele de vot se separă pentru fiecare concurent electoral şi se 

numără;
	numărul buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral este anunţat preşedintelui biroului 

electoral;
	numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral se înscriu la litera „g”;
	preşedintele biroului electoral anunţă tuturor celor prezenţi rezultatele numărării voturilor;
	numărul total de voturi valabil exprimate se înscrie la litera „h” din formularul special pentru numărarea voturilor;
	numărul total de buletine de vot nevalabile se înscrie la litera „f” din formularul special pentru numărarea voturilor;
	se înscrie numărul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secţiei de votare la litera „i” din formularul special 

pentru numărarea voturilor;
	se verifică dacă numărul buletinelor de vot primite de birou (litera „i”) este egal cu numărul de alegători care au primit 

buletine de vot (litera „c”) + numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate (litera „j”).

Principiul de bază după care se decide dacă un buletin de vot trebuie să fie considerat valabil sau nu este claritatea op-
ţiunii.

Buletinul trebuie declarat nevalabil, dacă:
	numerele de identificare al circumscripţiei electorale şi al secţiei de votare aplicate pe buletin nu corespund cu nu-

merele circumscripţiei electorale şi al secţiei de votare respective;
	buletinul de vot este de alt model decît acel stabilit;
	pe buletin este aplicată corect ştampila „Votat”, dar alegătorul a scris sau desenat ceva;
	ştampila „Votat” a fost aplicată în mai multe patrulatere;
	ştampila „Votat” nu a fost aplicată;
	buletinul este deformat sau mîzgîlit în aşa fel că opţiunea alegătorului nu este clară.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare oferă tuturor membrilor biroului şi persoanelor autorizate să asiste la 
operaţiile electorale posibilitatea de a examina buletinul de vot care urmează a fi declarat nevalabil. 

Atenţie! Dacă membrii biroului electoral al secţiei de votare au îndoieli în privinţa valabilităţii buletinului de vot, pro-
blema se soluţionează prin vot, iar rezultatul votării se consemnează în procesul-verbal al şedinţei biroului.

Dacă majoritatea membrilor biroului electoral consideră că opţiunea alegătorului este clară, buletinul este declarat vala-
bil şi se numără împreună cu buletinele valabile.
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Buletinul de vot nu poate fi declarat nevalabil doar din cauza că alegătorul a aplicat ştampila cu inscripţia „Votat” de mai 
multe ori într-un singur patrulater sau din cauza că ştampila a fost aplicată în afara cercului din patrulater sau pe semnul ori 
simbolul concurentului electoral, în cazul cînd opţiunea alegătorului este clară.

După întocmirea în mai multe exemplare, de către biroul electoral al secţiei de votare, a procesului-verbal privind rezul-
tatele numărării voturilor şi semnarea lor, biroul electoral al secţiei de votare predă un exemplar al acestuia, alte documente 
şi materiale electorale consiliului electoral de circumscripţie.

notă! Absenţa semnăturii unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare nu influenţează 
asupra valabilităţii procesului-verbal. Motivele absenţei semnăturilor se menţionează în raportul 
biroului. 
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Atenţie! Observatorilor şi reprezentanţilor concurenţilor electorali li se înmînează, la cerere, cîte un exemplar al acestui 
document electoral. Un exemplar al procesului-verbal se afişează imediat la intrarea în secţia de votare.

După întocmirea procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 
va pregăti raportul biroului pe baza evidenţei ţinute în scris a activităţilor desfăşurate de birou în perioada electorală17.

notă! Membrii biroului au posibilitatea să-şi expună în scris comentariile şi completările la raport 
şi să-l semneze, după preşedintele biroului. Cererile şi contestaţiile se vor anexa la raport.

Împachetarea, sigilarea şi transmiterea documentelor şi materialelor electorale

După ce birourile electorale vor număra şi totaliza voturile pe secţia de votare, ei vor aduce documentaţia şi materialele 
electorale la consiliul electoral de circumscripţie.

Atenţie! Ordinea de împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor şi materialelor electorale de către biroul elec-
toral al secţiei de votare este prevăzută în Instrucţiunea privind ordinea de împachetare, sigilare şi transmitere a documen-
telor şi materialelor electorale la alegerile parlamentare, aprobată prin hotărîrea nr. 3615 din 8 octombrie 2010.18

Biroul electoral al secţiei de votare va împacheta şi va sigila documentele şi materialele electorale în felul următor:18

	buletinele de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral se pun în cutii (pachete) aparte, care se sigilează;
	buletinele de vot nevalabile, neutilizate şi anulate se pun în cutii (pachete) aparte, care se sigilează;
	listele electorale de bază şi pentru votarea la locul aflării cu cererile privind solicitarea votării la locul aflării, certifica-

tele medicale şi listele electorale suplimentare cu certificatele pentru drept de vot în baza cărora au votat alegătorii 
se pun într-o cutie (pachet), care se sigilează;

	certificatele pentru drept de vot neutilizate şi anulate, actul de primire/predare a certificatelor pentru drept de vot, 
registrul de evidenţă a eliberării certificatelor pentru drept de vot şi actul de anulare a certificatelor se pun într-o cutie 
(pachet), care se sigilează;

	ştampilele biroului electoral al secţiei de votare şi tuşierele se pun în cutii (pachete) aparte.

De asemenea, biroul electoral va transmite consiliului electoral de circumscripţie, prin act de predare-recepţionare, 
următoarele documente şi materiale electorale:

1) Mapa nr. 1 care conţine: procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor, la care se anexează: 

- formularul special pentru numărarea voturilor; 
- actul de constatare a numărului de buletine de vot, întocmit de birou. 

notă! Actul se întocmeşte în cazul în care, după numărarea buletinelor de vot, numărul lor este 
mai mare sau mai mic decît numărul care a fost solicitat pentru tipărire.

17 Anexa nr. 13, Modelul Raportului biroului electoral al secţiei de votare.
18 Anexa nr. 20, Extras din Instrucţiunea privind ordinea de împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor şi materialelor elec-

torale la alegerile parlamentare.
 Anexa nr. 14, Modelul actului de predare-recepţionare a documentelor electorale.
 Anexa nr. 15, Modelul actului de constatare a numărului de buletine de vot.
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2) Mapa nr. 2 care conţine: raportul biroului electoral al secţiei de votare, la care se anexează:

- procesul-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în ziua alegerilor; 
- cererile şi contestaţiile, însoţite de hotărîrile adoptate cu privire la soluţionarea lor, registrul de evidenţă a contes-

taţiilor. 

3) Mapa  nr. 3 care conţine: procesele-verbale ale şedinţelor şi documentele anexate la ele;

4) Mapa nr. 4 care conţine: hotărîrile adoptate şi documentele anexate la ele;

5) documentele şi materialele electorale împachetate şi sigilate:

- buletinele de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral;
- buletinele de vot nevalabile, neutilizate şi anulate;
- listele electorale de bază şi pentru votarea la locul aflării cu cererile privind solicitarea votării la locul aflării, cer-

tificatele medicale şi listele electorale suplimentare cu certificatele pentru drept de vot în baza cărora au votat 
alegătorii;

- certificatele pentru drept de vot neutilizate şi anulate, actul de primire/predare a certificatelor pentru drept de 
vot, registrul de evidenţă a eliberării certificatelor pentru drept de vot şi actul de anulare a certificatelor;

- ştampilele şi tuşierele.

Atenţie! Documentele şi materialele electorale se vor transmite consiliului electoral de circumscripţie în decurs de 18 
ore după anunţarea închiderii secţiei de votare. Transportarea acestor documente vor fi însoţite de paza poliţiei.

Totodată, biroul electoral al secţiei de votare transmite primăriei, în a cărei circumscripţie a activat, următoarele docu-
mente şi materiale electorale:

	procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor întocmit de biroul electoral ale secţiei de votare;
	raportul biroului electoral al secţiei de votare;
	exemplarele Codului electoral, Regulamentele, Instrucţiunile privind activitatea organelor electorale şi alte materiale 

electorale;
	urnele de vot şi alte bunuri.

notă! În cazul mun. Chişinău, procesul verbal privind totalizarea rezultatelor votării pe circum-
scripţie, raportul consiliului electoral sînt transmise primăriei municipiului de către Consiliul elec-
toral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1.

Înainte de a părăsi încăperea, membrii biroului electoral al secţiei de votare trebuie să se asigure că încăperea este curată, 
geamurile sînt închise şi luminile stinse.

În încăperea pentru votare, la autorităţile publice locale nu vor rămîne nici un fel de documente sau materiale electorale. 
Fac excepţie cabinele şi urnele de vot, care se transmit autorităţii publice locale pentru păstrare.

Dizolvarea birourilor electorale ale secţiilor de votare

După ce Comisia Electorală Centrală aduce la cunoştinţă publică rezultatele finale ale alegerilor, consiliul electoral de 
circumscripţie adoptă o hotărîre de dizolvare a birourilor electorale.
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De regulă, biroul electoral al secţiei de votare încetează să mai activeze de îndată ce acesta a transmis procesul-verbal 
privind rezultatele votării, raportul biroului şi alte materiale electorale consiliului electoral de circumscripţie.

După ce biroul electoral a fost dizolvat, membri degrevaţi ai acestuia încetează să fie remuneraţi şi revin la locul lor per-
manent de muncă.

Întrebări frecvente

1. Ce trebuie să facă biroul electoral al secţiei de votare, dacă alegătorul care şi-a luat anterior certificatul pentru 
drept de vot s-a prezentat în ziua alegerilor la secţia sa de votare?

Dacă în ziua alegerilor alegătorul, căruia biroul electoral al secţiei de votare respective îi eliberase anterior certificatul 
pentru drept de vot, s-a prezentat la secţia de votare, el restituie certificatul pentru drept de vot neutilizat şi este inclus în lista 
suplimentară, motivul includerii fiind indicat la rubrica „Notă”.

2. Ce trebuie să facă biroul electoral al secţiei de votare, dacă în localul pentru votare în ziua alegerilor se face 
agitaţie în favoarea concurentului electoral?

Dacă o persoană face agitaţie electorală în favoarea sau defavoarea concurentului electoral în localul pentru votare în 
ziua alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare avertizează persoana respectivă, iar în cazul în care ea continuă să încalce 
legea, este îndepărtată din local cu ajutorul colaboratorului de poliţie.

3. observatorul îi sfătuieşte pe alegători pentru cine să-şi dea votul. Care sînt acţiunile biroului electoral al secţiei 
de votare?

Dacă observatorul în localul de votare îi sfătuieşte pe alegători pentru cine să-şi dea votul, acţiunile acestuia sînt calificate 
ca agitaţie electorală în ziua votării şi influenţare asupra exercitării dreptului de vot. În acest caz, preşedintele biroului elec-
toral îl avertizează pe observator asupra inadmisibilităţii unor astfel de acţiuni. Dacă observatorul încalcă repetat prevederile 
legale, preşedintele biroului poate cere îndepărtarea observatorului din localul secţiei de votare şi întocmirea de către orga-
nele afacerilor interne a procesului-verbal de constatare a contravenţiei comise.

4. Care sînt acţiunile biroului electoral al secţiei de votare dacă remarcă că observatorul în localul secţiei de votare 
îi întreabă pe alegători pentru cine vor să voteze?

Dacă observatorul în localul de votare îi întreabă pe alegători pentru cine vor să voteze, acţiunile respective sînt calificate 
drept fraudă electorală, şi anume încălcare a secretului votului. În acest caz, preşedintele biroului electoral îl avertizează pe 
observator asupra inadmisibilităţii unor astfel de acţiuni, iar dacă observatorul încalcă repetat prevederile legale, se între-
prind acţiunile indicate la întrebarea precedentă.

5. Are observatorul dreptul să semneze în locul alegătorului pentru primirea buletinului de vot sau să completeze 
în buletinul de vot la rugămintea acestuia?

Observatorul nu are dreptul să îndeplinească rugămintea alegătorului.

În conformitate cu art. 54 alin. (1) din Codul electoral, alegătorul care nu este în stare să completeze de sine stătător 
buletinul, are dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu excepţia membrilor biroului electoral al secţiei de votare, repre-
zentanţi ai concurenţilor electorali/participanţilor la referendum şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. 
Aceste cazuri vor fi consemnate aparte în raportul biroului electoral al secţiei de votare.

6. observatorul propune membrilor biroului electoral al secţiei de votare ajutorul său la numărarea buletinelor 
de vot. Ce va face biroul în această situaţie?

Observatorul nu are dreptul să ia parte nemijlocită la numărarea buletinelor de vot de către membrii biroului electoral al 
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secţiei de votare. În acest caz, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie să explice observatorului prevederile 
art. 56 din Codul electoral.

7. poate biroul electoral al secţiei de votare să-şi întrerupă activitatea în ziua votării, pentru a adopta o hotărîre?

Membrii biroului electoral al secţiei de votare pot să-şi întrerupă activitatea, dacă este necesar să adopte neîntîrziat o 
hotărîre, inclusiv asupra unei contestaţii. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să informeze toţi cei 
prezenţi în secţia de votare că votarea se întrerupe şi că membrii biroului cu drept de vot deliberativ urmează să voteze asu-
pra unui subiect. După aceasta preşedintele biroului informează membrii referitor la subiectul care necesită soluţionare, are 
loc discutarea situaţiei sau a contestaţiei şi se votează proiectul de hotărîre. Secretarul biroului electoral al secţiei de votare 
consemnează în modul corespunzător examinarea chestiunii respective şi rezultatele votării, în caz de necesitate pregăteşte 
pentru semnare proiectul hotărîrii adoptate şi eliberare ulterioară solicitantului a copiei de pe hotărîrea adoptată.

8. Cît timp se poate afla observatorul în secţia de votare în ziua votării?

Observatorul are dreptul să-şi înceapă activitatea în ziua votării în orice timp din moment ce biroul electoral al secţiei de 
votare şi-a început programul de lucru pînă la momentul în care biroul electoral al secţiei de votare îşi încheie activitatea.

9. Ce acţiuni trebuie să întreprindă biroul electoral al secţiei de votare, dacă sînt semne de deteriorare a sigiliilor 
de pe urnele de vot staţionare sau cele mobile?

În conformitate cu art. 56 alin. (4) din Codul electoral, după verificarea sigiliilor de pe urnele de vot, preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare deschide urnele în prezenţa membrilor biroului electoral şi a persoanelor autorizate să asiste la 
operaţiile electorale. Mai întîi se deschid urnele de vot mobile, se numără buletinele din ele, apoi se deschid celelalte urne şi 
se numără buletinele.

Dacă sigiliile sînt deteriorate sau conţin particularităţi vădite care confirmă posibilitatea deschiderii sau extragerii din urnă a 
buletinelor de vot, se va întocmi un proces-verbal, care va fi anexat la procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor.

10. se permite eliberarea buletinului de vot alegătorului care nu deţine actul de identitate?

Alegătorul nu are dreptul să voteze dacă nu are act de identitate.

11. Alegătorul nu este inclus în lista electorală, dar doreşte să voteze. Ce trebuie de făcut în această situaţie?

Alegătorii care s-au stabilit cu traiul pe teritoriul secţiei de votare după completarea listei electorale, precum şi alegătorii 
care din anumite motive nu sînt înscrişi în lista electorală, se înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea documentului ce 
atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei respective de votare.

12. Ce măsuri trebuie luate faţă de cei care încalcă ordinea de lucru în biroul electoral al secţiei de votare?

Membrul biroului electoral care împiedică activitatea secţiei de votare, este eliberat imediat de la lucrările biroului, iar 
observatorul sau alte persoane sînt îndepărtate din localul de votare pentru aceleaşi fapte. Biroul electoral al secţiei de vo-
tare adoptă în acest sens o hotărîre. Organele de drept asigură executarea hotărîrii respective, luînd măsuri pentru tragerea 
la răspundere a membrului biroului care a fost eliberat de la lucrările biroului, a observatorului şi a altor persoane în confor-
mitate cu legislaţia.

Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor/referendumului a ordinii în localul de votare şi pe teritoriul din preajmă, 
în rază de 100 de metri de la localul votării, o poartă preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Deciziile luate în acest 
scop sînt executorii pentru toţi.

13. poate alegătorul să voteze cu ajutorul urnei mobile, dacă el nu a depus cererea în termenii stabiliţi?

Nu.
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14. poate să voteze persoana care a venit în localul secţiei de votare, însă a depus anterior o cerere de a vota la 
locul aflării?

Dacă alegătorul, care a solicitat votarea la locul aflării, doreşte să voteze la secţia de votare, acesta poate adresa biroului 
electoral o cerere în scris de retragere a solicitării privind votarea la locul aflării, în cazul în care a dispărut temeiul (motivul) 
pentru care a solicitat votarea la locul aflării. Cererea respectivă va fi depusă în formă scrisă, la biroul electoral al secţiei de 
votare pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării.

Dacă alegătorul a venit în localul de votare după ce membrii biroului electoral, care organizează votarea cu urna mobilă, 
au plecat spre locul aflării acestuia, membrul biroului electoral nu are dreptul să-i înmîneze buletinul de vot pînă la revenirea 
membrilor plecaţi şi pînă cînd se va constata că el nu a votat la locul aflării.

15. Membrii biroului electoral al secţiei de votare care au organizat votarea la locul aflării alegătorilor nu s-au 
întors pînă la ora 21:00 în localul secţiei de votare. Ce trebuie de făcut?

Membrii biroului electoral al secţiei de votare care organizează votarea la locul aflării alegătorilor trebuie să fie asiguraţi, 
în măsura posibilităţilor, cu un telefon mobil.

Dacă membrii biroului electoral al secţiei de votare care organizează votarea la locul aflării alegătorilor nu se întorc pînă 
la ora 21:00 în localul secţiei de votare, preşedintele biroului întreprinde acţiuni urgente, inclusiv cu ajutorul colaboratorilor 
de poliţie, pentru a determina locul unde se află membrii cu urna de vot mobilă, a stabili cauza întîrzierii şi a preciza ora la 
care se vor întoarce. Procedura de numărare şi totalizare a voturilor va începe după revenirea membrilor care au plecat cu 
urna mobilă.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare aduce această informaţie la cunoştinţa persoanelor care asistă la nu-
mărarea voturilor.

16. observatorul are dreptul să efectueze înregistrări video a procesului de numărare a voturilor?

Observatorii acreditaţi pot să efectueze înregistrări video şi audio, să fotografieze derularea procesului de numărare a 
voturilor cu condiţia înştiinţării preşedintelui organului electoral.

17. Cine primeşte procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor întocmit de biroul electoral al secţiei de 
votare?

Conform prevederilor art. 58 din Codul electoral, procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor se întocmeşte 
de biroul electoral al secţiei de votare în mai multe exemplare; membrii biroului electoral al secţiei de votare sînt obligaţi să 
înmîneze la cerere cîte o copie autentificată a acestui document persoanelor autorizate să asiste la toate operaţiunile electo-
rale (reprezentanţilor concurenţilor electorali/participanţilor la referendum, observatorilor acreditaţi).

Observatorul acreditat sau oricare altă persoană autorizată să asiste la operaţiile electorale poate primi o copie a procesu-
lui-verbal, chiar dacă a venit în localul secţiei de votare în timpul înmînării, de către preşedinte, vicepreşedinte sau secretar, a 
copiilor de pe procesul-verbal privind rezultatele votării.
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Compartimentul 4. PARtiCulARităţi AlE ACtivităţii 
biRouRiloR ElECtoRAlE AlE SECţiiloR 
dE votARE CoNStituitE îN AfARA ţăRii

Orice cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot, aflat în străinătate, poate vota la o singură secţie de votare consti-
tuită în afara ţării, indiferent de statutul aflării sale pe teritoriul statului respectiv.

notă! Cadrul legal:
Art. 291 din Codul electoral
Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării19

Regulamentul privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate

Constituirea secţiilor de votare din străinătate

La alegerile parlamentare pe lîngă misiunile diplomatice (inclusiv reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele 
internaţionale) şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii 
care se află în străinătate la data alegerilor.

În afara secţiilor de votare pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, pot fi organizate, cu 
acordul autorităţilor competente ale ţării respective, secţii de votare şi în alte localităţi. Organizarea acestor secţii de votare 
se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, la propunerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Inte-
grării Europene şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale. În cazul dat localul secţiei de votare se stabileşte de 
către Guvern de comun acord cu autorităţile competente ale statului-gazdă. Biroul electoral, cu sprijinul autorităţilor statu-
lui-gazdă, va asigura pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor pentru vot secret, precum şi a tuturor 
consumabilelor necesare desfăşurării alegerilor.

Toate secţiile de votare constituite în străinătate aparţin circumscripţiei electorale municipale Chişinău şi se constituie 
prin hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău. Localul secţiei de votare se stabileşte de 
misiunea diplomatică sau oficiul consular.

Constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate

Biroul electoral al secţiei de votare din străinătate este constituit dintr-un preşedinte, desemnat de şeful misiunii diplo-
matice ori al oficiului consular din cadrul acestora sau al personalului altor instituţii ale serviciului diplomatic, şi din 6-10 
reprezentanţi ai partidelor şi altor organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, cîte unul desemnat de fiecare partid 
sau altă organizaţie social-politică.

Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor politice şi altor orga-
nizaţii social-politice reprezentate în Parlament se face de către consiliul electoral al circumscripţiei electorale Chişinău, iar 
în cazul în care numărul persoanelor propuse este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare 
din străinătate, acestea sînt completate de către Comisia Electorală Centrală, din registrul funcţionarilor electorali, cu persoa-
ne de o bună reputaţie, fără apartenenţă politică, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

19 Vezi Anexa nr. 22, Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Molodova aflaţi peste hotarele ţării, aprobat prin ho-
tărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3375 din 27 iulie 2010
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La prima şedinţă a biroului electoral, membrii acestuia aleg din rîndul lor secretarul, adoptînd în acest sens o hotărîre, pe 
care o comunică imediat consiliului electoral al circumscripţiei electorale Chişinău.

Materialele electorale se transmit de către Consiliul electoral de circumscripţie Chişinău preşedinţilor birourilor electorale 
ale secţiilor se votare, cu 24 de ore înainte de ziua plecării.

Biroul electoral al secţiei de votare de comun acord cu misiunea diplomatică ori oficiul consular, poate solicita organelor 
competente ale statului gazdă asigurarea securităţii secţiei de votare.

Înregistrarea prealabilă a alegătorilor şi listele electorale

În secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, listele electorale se întocmesc în baza datelor colectate de 
către misiunile diplomatice/oficiile consulare care activează pe teritoriul statelor respective.

Listele electorale ale cetăţenilor care votează în secţiile de votare altele decît cele de pe lîngă misiunile diplomatice şi 
consulare se întocmesc în baza înregistrării prealabile. Înregistrarea prealabilă are drept scop stabilirea numărului estimativ 
al alegătorilor care pot vota în străinătate şi a buletinelor de vot ce vor fi distribuite.

notă: Înregistrarea prealabilă nu este obligatorie.

Atenţie!
Birourile electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova vor estima numărul alegătorilor care 

vor participa la votare şi vor solicita Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău un număr sufici-
ent de buletine de vot specificînd numărul acestora în limba de stat şi limba rusă.

După finalizarea perioadei de înregistrare prealabilă (12 noiembrie 2010), Comisia Electorală Centrală va întocmi listele 
electorale pentru fiecare secţie de votare în parte.

După tipărire, listele electorale împreună cu celelalte materiale electorale, vor fi transmise birourilor electorale ale secţii-
lor de votare corespunzătoare (pînă la 24 noiembrie 2010 inclusiv).

Votarea

Votarea se efectuează într-o singură zi, între orele 07.00 şi 21.00, ora locală a ţării unde se află secţia de votare.

Actele de identitate în baza cărora se permite participarea la alegeri în afara Republicii Moldova:

a) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova;
b) livretul de marinar.

După ce alegătorului i se înmînează buletinul de vot, membrul biroului electoral al secţiei de votare aplică ştampila „ALE-
GERI 28.11.2010” după cum urmează:
	la paginile 6 sau 8 din paşaportul pentru ieşire şi intrare în ţară;
	pe verso-ul livretului de marinar.
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Alegătorii, care nu au fost înscrişi în listele 
electorale dar se prezintă la votare în ziua ale-
gerilor, se înscriu într-o listă suplimentară la 
prezentarea actelor de identitate în baza cărora 
se permite participarea la alegeri.

Peste hotarele ţării NU este permisă vota-
rea:

	la locul aflării (cu urna mobilă);
	în baza certificatului pentru drept de 

vot.

Atenţie! Membrii biroului electoral al 
secţiei de votare constituit în afara Republi-
cii Moldova nu sînt în drept să examineze 
legalitatea aflării alegătorului pe teritoriul 
statului respectiv.

Biroul electoral al secţiei de votare poate 
decide asupra prelungirii cu cel mult 2 ore a 
termenului votării pentru a le permite alegăto-
rilor care aşteaptă să voteze la secţia de votare 
respectivă, să-şi realizeze drepturile, informînd 
despre prelungire Consiliul electoral al circum-
scripţiei electorale municipale Chişinău şi Co-
misia Electorală Centrală.

În rest votarea se efectuează în conformita-
te cu procedura descrisă în compartimentul 3 al 
prezentului manual.

Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor

Biroul electoral al secţiei de votare efectuează numărarea şi totalizarea voturilor în condiţiile art. 56 din Codul electoral.

Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate contestaţiile 
privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sînt transmise, prin mijloace electronice, la 
consiliul electoral de circumscripţie în cel mult 24 de ore de la închiderea secţiilor. Exactitatea datelor din aceste procese-
verbale este confirmată telefonic, iar în cazul unor neconcordanţe şi neajunsuri probate suficient, acestea se corectează de 
către consiliul electoral de circumscripţie Chişinău.

Atenţie! Materialele menţionate mai sus, sînt transmise, în original, prin poşta diplomatică, la consiliul electoral de 
circumscripţie Chişinău în termen de 72 de ore după închiderea secţiilor de votare. 

Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată prin semnăturile membrilor birourilor electorale, iar, în 
cazul unor neconcordanţe şi neajunsuri probate suficient, acestea se corectează de către consiliul electoral de circumscripţie 
Chişinău, fapt confirmat prin întocmirea unui proces-verbal semnat de toţi membrii Consiliului electoral al circumscripţiei 
electorale municipale Chişinău.
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Observatorii şi reprezentanţii mass-media

Acreditarea observatorilor în secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova se efectuează DOAR de 
către Comisia Electorală Centrală. Demersuri de acreditare pot fi înaintate de către concurenţii electorali, asociaţiile obşteşti 
calificate din Republica Moldova, organizaţiile internaţionale, guvernele statelor străine, organizaţiile neguvernamentale din 
străinătate.

Lista integrală a observatorilor acreditaţi este disponibilă pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md la 
rubrica „Alegeri Parlamentare 2010”.

Jurnaliştii naţionali au dreptul de a asista şi reflecta toate operaţiile electorale la prezentarea legitimaţiei de serviciu.

Jurnaliştii străini au dreptul de a asista şi reflecta toate operaţiile electorale în secţiile de votare constituite:
-	 pe lîngă misiunile diplomatice sau oficiile consulare, după obţinerea acreditării la Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene.
-	 în afara misiunii diplomatice sau oficiului consular, la prezentarea legitimaţiei de serviciu.
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Compartimentul 5. ExAMInAREA ŞI solUţIonAREA 
ConTEsTAţIIloR dE CăTRE BIRoURIlE 
ElECToRAlE

Competenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare la examinarea contestaţiilor

Examinarea contestaţiilor este una dintre principalele responsabilităţi ale persoanelor în atribuţiile cărora intră adminis-
trarea alegerilor.

Atenţie! Contestaţia se întocmeşte în formă scrisă şi va trebui să corespundă cerinţelor stabilite de art. 65 alin. (1) şi (5) 
din Codul electoral. 

Contestaţia este o cerere de anulare sau revizuire a unui act, a unei hotărîri sau acţiuni, o petiţie în formă scrisă care recla-
mă o încălcare a Codului electoral al Republicii Moldova sau a regulamentelor Comisiei Electorale Centrale.

În conformitate cu art. 30 lit. f ) din Codul electoral, birourile electorale ale secţiilor de votare sînt responsabile pentru 
examinarea contestaţiilor şi adoptarea unor hotărîri asupra lor.

Cetăţenii, precum şi concurenţii electorali, pot depune contestaţii la biroul electoral al secţiei de votare referitor la:

•	 acţiunile sau inacţiunile concurenţilor electorali;
•	 împotriva neincluderii alegătorilor în lista electorală sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la 

înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători.

Hotărîrile cu privire la contestaţii adoptate de către biroul electoral poartă un caracter executoriu, adică sunt obligatorii 
pentru executare.

Toate contestaţiile primite de către biroul electoral trebuie să fie înregistrate într-un Registru special de evidenţă a con-
testaţiilor. Atribuiţi un număr de înregistrare fiecărei contestaţii recepţionate! Indicaţi data şi ora recepţionării!

Depunerea contestaţiilor

Codul electoral stabileşte la Capitolul 12 „Procedurile judiciare” cerinţele pentru depunerea contestaţiilor cu privire la 
încălcarea prevederilor ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, modalitatea de examinare a acestora, precum şi pro-
cedura de adoptare a hotărîrilor pe marginea lor.

Contestaţii pot fi depuse doar de către:

	alegători
	concurenţi electorali

Atenţie! Contestaţiile depuse de persoane neîmputernicite nU se examinează de către organele electorale şi se re-
stituie depunătorilor, prin scrisoare de însoţire, în cel mai scurt timp posibil, cu indicarea motivului refuzului recepţionării 
acesteia.
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Alegătorul depune contestaţii în mod personal sau prin intermediul reprezentantului legal.

Concurentul electoral depune contestaţii prin intermediul reprezentantului său în biroul electoral respectiv sau a unei 
persoane împuternicite prin procură.

Contestaţiile trebuie să conţină:

•	 Datele de identitate ale persoanei care depune contestaţia (contestatar);
•	 Descrierea motivelor pentru care a fost depusă contestaţia, inclusiv ce s-a întîmplat, cînd şi unde s-a întîmplat, cine a 

comis încălcarea şi în care circumstanţe, temeiul legal;
•	 Probe;

Atenţie! În calitate de probe aduse la contestaţia depusă pot servi:
	înregistrările audio/video
	fotografiile
	înscrisurile
	declaraţiile în scris ale martorilor

•	 Semnătura şi data depunerii contestaţiei.

Contestaţia poate fi depusă în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrşirii acţiunii/identificării inacţiunii sau 
adoptării hotărîrii, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. 

Atenţie! Termenul de depunere se calculează începînd cu ziua următoare zilei în care a fost săvîrşită acţiunea, a fost 
identificată inacţiunea sau a fost adoptată hotărîrea.

Pe lîngă necesitatea înregistrării contestaţiilor recepţionate într-un Registru special de evidenţă a contestaţiilor, birourile 
electorale urmează să prezinte consiliului electoral de circumscripţie, periodic, informaţia generalizată asupra contestaţiilor. 
Birourile vor informa consiliile asupra numărului de contestaţii depuse şi examinate, cine a depus contestaţiile (contestata-
rul), descrierea succintă a cerinţelor invocate în contestaţii, decizia biroului electoral respectiv (măsurile întreprinse).

Procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor

Atenţie!
Contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile birourilor electorale ale secţiilor de votare se examinează în termen de 3 zile 

calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor.

Contestaţiile privind acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali se examinează în termen de 5 zile calendaristice de 
la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor.

Orice contestaţie parcurge cinci etape de bază:

Etapa 1-a: Recepţionarea contestaţiei şi repartizarea acesteia pentru examinare

Preşedintele sau secretarul biroului electoral înregistrează contestaţia într-un Registru special de evidenţă a acestora.

Preşedintele desemnează membrul biroului (raportor) care va fi responsabil de examinarea nemijlocită a contestaţiei şi 
elaborarea, după caz, a proiectului de hotărîre pe marginea contestaţiei sau proiectului de răspuns prin scrisoare.
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Etapa a 2-a: Examinarea prealabilă a contestaţiei

Membrul-raportor verifică dacă forma şi conţinutul contestaţiei corespund cerinţelor stabilite de art. 65 alin. (1) şi (5) din 
Codul electora.

Preşedintele biroului electoral decide, în urma analizei prealabile, includerea în ordinea de zi a chestiunii privind exami-
narea contestaţiei depuse.

În cazul în care contestaţia este depusă de o persoană neîmputernicită sau nu constituie obiectul unei contestaţii se în-
tocmeşte răspunsul prin scrisoare cu restituirea contestaţiei la contestatar.

În cazul în care examinarea nu ţine de competenţa organului electoral respectiv, contestaţia, precum şi materialele ane-
xate la ea urmează a fi transmise spre examinare conform competenţei, în mod urgent, în cel mult 2 zile calendaristice de la 
data recepţionării. (spre exemplu consiliului electoral de circumscripţie, organelor afacerilor interne, Consiliului Coordonator 
al Audiovizualului, etc.).

Secretarul biroului electoral înştiinţează părţile ale căror acţiuni/inacţiuni sau hotărîri se contestă.

Etapa a 3-a: Examinarea în fond a contestaţiei

Membrul-raportor examinează contestaţia şi probele depuse.
Membrul-raportor elaborează proiectul de hotărîre pe marginea contestaţiei20.
Membrii biroului electoral, în cadrul şedinţei biroului, dezbat chestiunea privind examinarea contestaţiei.
Membrul-raportor se expune şi prezintă proiectul de hotărîre.
Membrii biroului electoral înaintează propuneri de modificare/completare a proiectului de hotărîre.

Etapa a 4-a: Adoptarea hotărîrii cu privire la contestaţie

Membrii biroului electoral 
supun votului proiectului de 
hotărîre cu privire la contestaţie. 
Pot fi luate următoarele decizii:

- admiterea/respingerea 
contestaţiei

- solicitarea înlăturării în-
călcării legislaţiei electo-
rale constatate

- recomandarea aplicării 
sancţiunilor

Membrul-raportor după şe-
dinţă asigură includerea tuturor 
propunerilor de modificare şi 
completare, parvenite de la cei-
lalţi membri ai organului elec-
toral respectiv şi adoptate (ac-
ceptate în unanimitate) de către 
aceştia, în proiectul hotărîrii pe 
marginea contestaţiei.

20 Vezi Anexa nr. 21, Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în 
perioada electorală, anexa 3 la regulament.
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Preşedintele şi secretarul biroului electoral semnează hotărîrea.

Atenţie!
În procesul-verbal al şedinţei se vor descrie următoarele momente relevante la examinarea cauzei:

•	 esenţa şi cerinţele înaintate în contestaţie
•	 părţile
•	 poziţia şi/sau declaraţiile părţilor implicate în procesul de examinare a contestaţiei
•	 esenţa amendamentelor propuse la proiectul hotărîrii
•	 procedura de vot (proiectul hotărîrii supus votului, modalitatea votării: public, nominal sau secret)

Etapa a 5-a: Exercitarea controlului asupra executării hotărîrii adoptate pe marginea contestaţiei

Secretarul biroului electoral aduce la cunoştinţa părţilor hotărîrea adoptată cu privire la contestaţie.

Atenţie!
Subiecţii vizaţi vor fi informaţi asupra soluţiei luate şi a hotărîrii adoptate, cu transmiterea, după caz, a copiei de pe 

hotărîre (prin poştă, fax) cel tîrziu a doua zi lucrătoare după adoptarea acesteia.

Preşedintele, secretarul biroului electoral sau membrul-raportor efectuază controlului asupra înlăturării încălcărilor elec-
torale constatate prin hotărîrea adoptată pe marginea contestaţiei.

Aspecte de care trebuie să ţină cont birourile electorale ale secţiilor de votare în 
procesul de examinare şi soluţionare a contestaţiilor

Ce trebuie de făcut:

•	 Fiţi imparţiali! Birourile electorale ale secţiilor de votare trebuie să trateze fiecare contestaţie în acelaşi mod. Nu con-
tează de la cine a parvenit aceasta. Contestaţia fiecărei persoane merită aceeaşi atenţie şi respect. Nu trebuie să existe 
nici un tratament preferenţial faţă de nici o persoană sau grup de persoane;

•	 Analizaţi fiecare contestaţie fără întîrzieri inutile şi încercaţi să soluţionaţi toate contestaţiile în limitele prevederilor 
legale, prin intermediul consensului, acordului şi respectului faţă de persoanele implicate;

•	 După recepţionarea contestaţiei şi înainte de a o examina în fond, stabiliţi în primul rînd dacă a fost depusă de o 
persoană împuternicită şi au fost respectate termenele de depunere. După aceasta stabiliţi dacă încălcările invocate, 
cerinţele înaintate în contestaţie ţin de competenţa jurisdicţională a biroului electoral din care faceţi parte;

•	 Implicaţi toţi membrii biroului electoral în procesul de examinare şi soluţionare a contestaţiilor;
•	 Respectaţi etapele de examinare a contestaţiilor şi procedura de adoptare a hotărîrii;
•	 Solicitaţi sfatul consiliului electoral de circumscripţie. Solicitarea sfatului şi susţinerii trebuie considerată mai degrabă 

drept un punct forte decît o slăbiciune.

Ce NU trebuie de făcut:

•	 Nu examinaţi contestaţiile dacă nu ţin de competenţa dumneavoastră. Atribuţiile dvs. sînt definite clar în Codul elec-
toral. Trebuie să examinaţi contestaţiile doar în modul definit de Codul electoral şi regulamentele Comisiei Electorale 
Centrale. Dacă nu sînteţi sigur, contactaţi consiliul electoral de circumscripţie pentru a solicita asistenţă.
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•	 Nu acţionaţi în baza informaţiei sau documentelor despre care cunoaşteţi că sînt false sau nefondate.

•	 Nu acceptaţi cadouri, bani sau alte forme de plată de la persoane care încearcă să obţină un avantaj în procesul 
electoral (concurenţi electorali, persoane de conducere ale partidului, lideri politici actuali sau alte persoane care 
încearcă să obţină influenţa dumneavoastră în procesul electoral).



AnExE

Comisia Electorală Centrală
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A. Modele de documente electorale

Anexa nr. 1, Modelul hotărîrii cu privire la propunerea pentru degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă per-
manent a unui membru al biroului electoral al secţiei de votare

BIRoUl ElECToRAl Al sECţIEI dE VoTARE

_____________________________________________________________

satul (comuna), oraşul, municipiul, raionul, UTA Găgăuzia

HoTăRîRE

___ ____________         Nr. _____

cu privire la ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

În conformitate cu art. ____ din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Biroul electoral al secţiei de votare 
______________nr. ____ HoTăRăŞTE:

1. ______________________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________________

Preşedintele biroului electoral  
al secţiei de votare  ________________  _______________
          semnătura  numele,  prenumele

l.Ş.

Secretarul biroului electoral
al secţiei de votare  _______________  ________________
          semnătura  numele,  prenumele
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Anexa nr. 2, Modelul hotărîrii cu privire la stabilirea atribuţiilor de serviciu ale membrilor biroului electoral al 
secţiei de votare

Biroul electoral al secţiei de votare ______________ nr. _____

HoTăRîRE

___ ____________         Nr. _____

cu privire la stabilirea atribuţiilor de serviciu ale membrilor Biroului electoral al secţiei de votare ______________
__nr. ____ în perioada electorală la alegerile parlamentului din ______________________

În conformitate cu art. 30 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Biroul electoral al secţiei de votare 
_________________ nr. ____ HoTăRăŞTE:

Se stabileşte atribuţiile de serviciu ale membrilor Biroului electoral al secţiei de votare _________________ nr. ____ în 
perioada electorală la alegerile Parlamentului din ______________________, după cum urmează:

Membrii biroului electoral
al secţiei de votare

Atribuţiile

Preşedintele biroului electoral  
al secţiei de votare  ________________  _______________
          semnătura numele,  prenumele

l.Ş.

Secretarul biroului electoral
al secţiei de votare  _______________  ________________
          semnătura numele, prenumele



�0

Comisia Electorală Centrală 

Anexa nr. 3,  Modelul hotărîrii cu privire la tipărirea buletinelor de vot

Biroul electoral al secţiei de votare _______________ nr. ____

HoTăRîRE

___ ____________         Nr. _____

cu privire la tipărirea buletinelor de vot

În conformitate cu art. 49 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Biroul electoral al secţiei de votare 
_______________ nr. _____ HoTăRăŞTE:

1. Se vor tipări buletine de vot la alegerile Parlamentului din _______________:

Numărul
secţiei de votare

Numărul
de alegători

Numărul de buletine de vot

În limba de stat În limba rusă Total

15 2200 2000 200 2200

Preşedintele biroului electoral  
al secţiei de votare  ________________  _______________
          semnătura  numele,  prenumele

l.Ş.

Secretarul biroului electoral
al secţiei de votare  _______________  ________________
          semnătura  numele, prenumele
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Anexa nr. 4, Modelul hotărîrii cu privire la cererea de modificare a listei electorale

Biroul electoral al secţiei de votare _____________ nr. ____

HoTăRîRE

___ ____________         Nr. _____

cu privire la cererea __________________________ de modificare a listei electorale
   numele, prenumele

În legătură cu solicitarea_______________________________________________________________________________
      numele, prenumele, adresa

privind_____________________________________________________________________________________________
      conţinutul succint al cererii

şi examinînd actele depuse ____________________________________________________________________________
      se indică ce acte anume

Biroul electoral al secţiei de votare ___________________ nr. ____ HoTăRăŞTE:

1. Lista electorală se modifică, după cum urmează:____________________________________________________
        se indică ce modificări se introduc

2. Hotărîrea se transmite _________________________________________________________________________

SAU

Se respinge cererea __________________________________________________________________________________
      numele, prenumele, adresa

în legătură cu_______________________________________________________________________________________
      se indică motivul

în temeiul ______________________ din Codul electoral.
  articolul, alineatul

Preşedintele biroului electoral  
al secţiei de votare  ________________  _______________
          semnătura  numele, prenumele

l.Ş.

Secretarul biroului electoral
al secţiei de votare  _______________  ________________
          semnătura  numele, prenumele
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Anexa nr. 5, Modelul cererii privind eliberarea certificatului pentru drept de vot

Biroul electoral al secţiei de votare__________ nr. ____

CERERE

Subsemnatul(a)___________________________, domiciliat(ă) pe adresa_________________, în
   numele, prenumele

legătură cu faptul că nu am posibilitate să mă prezint în ziua alegerilor Parlamentului din ___ ____________ la secţia de 
votare unde sînt inclus(ă) în lista electorală, rog să-mi eliberaţi certificat pentru drept de vot.

___ ____________  ____________________
 semnătura
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Anexa nr. 6, Modelul actului de anulare a certificatelor pentru drept de vot neutilizate

Biroul electoral al secţiei de votare

_____________________________________________________________
satul (comuna), oraşul, municipiul, raionul, UTA Găgăuzia

АСТ

de anulare a certificatelor pentru drept de vot neutilizate la alegerile parlamentului

Subsemnaţii, __________________________________________________________________________________,
      numele, prenumele

membrii Biroului electoral al secţiei de votare____________________ nr.____ am anulat__________________________
  numărul cu cifre şi litere

certificate pentru drept de vot la alegerile Parlamentului din ____________ cu numerele__________________________
numerele de la nr.____ pînă la nr. ___ .

Membrii biroului
electoral al secţiei
de votare  _________________  _____________________
          semnătura  numele, prenumele

l.Ş.

 __________________  _____________________
          semnătura  numele, prenumele

 __________________  _____________________
          semnătura  numele, prenumele

____ ______________
data întocmirii actului
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Anexa nr. 7, Modelul cererii privind solicitarea votării la locul aflării

Biroul electoral al secţiei de votare nr. ____

CERERE

Subsemnatul(a)___________________ anul naşterii ________, posesorul (posesoarea) actului de identitate __________,
           numele, prenumele        seria, numărul

cu domiciliul /reşedinţa valabilă pe adresa __________________,în legătură cu faptul că nu mă pot prezenta la secţia de 
votare din motivul___________________________________________________________________________________,

      se indică motivul

rog să-mi acordaţi posibilitatea de a vota la locul aflării.

___  ____________ 20__  _________________  _______________________
  data   ora   semnătura
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Anexa nr. 8, Modelul Registrului cererilor alegătorilor privind votarea la locul aflării

__________________________________________________
alegeri parlamentare, alegeri locale, referendum

_____ _____________ 20__

Biroul electoral al secţiei de votare nr. ____

_____________________________________________________________
satul (comuna), oraşul, municipiul, raionul, UTA Găgăuzia

REgIsTRUl
cererilor alegătorilor privind votarea la locul aflării 

№ Numele, 
prenumele 

alegăto-
rului care 
a depus 
cererea

Domiciliul
alegăto-

rului

Data şi 
ora la care 
a fost re-
cepţiona-
tă cererea 

scrisă

Numele, 
prenumele 
persoanei 

care a trans-
mis cererea 

scrisă

Motivul 
solicitării vo-
tării la locul 

aflării/nr., 
seria şi data 

eliberării 
certificatului 

medical

Numele, prenu-
mele membrului 
biroului electoral 
al secţiei de vota-

re care a recep-
ţionat cererea 

scrisă 

Semnătura 
membrului 

biroului
electoral al 
secţiei de 

votare care 
a recepţio-
nat cererea

Note

1 2 3 4 5 6 7 8

Preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare __________________  ___________________
          semnătura  numele, prenumele

l.Ş.

Secretarul
biroului electoral al secţiei de votare  __________________ ___________________
          semnătura  numele,prenumele

____ __________________ 20___

notă: Registrul se anexează la procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor, întocmit de biroul electoral al sec-
ţiei de votare
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Anexa nr. 9, Modelul procesului-verbal privind pregătirea secţiei de votare în ziua alegerilor

Alegerile parlamentare anticipate 
28 noiembrie 2010

pRoCEs-VERBAl
privind pregătirea secţiei de votare

pentru votare în ziua alegerilor
   

denumirea biroului electoral şi numărul, satul (comuna), oraşul (municipiul), raionul, UTA Găgăuzia

În conformitate cu art. 55 alin. (1) din Codul electoral, la ora _____ în ziua votării ___ _____________ 2010 preşedintele 
biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa a ________ membri ai biroului şi a persoanelor autorizate să asiste la 
operaţiunile electorale, a verificat urnele de vot dacă sînt goale şi a sigilat ____ urne de vot staţionare şi ____ urne de vot 
mobile, a stabilit existenţa listelor electorale în care sînt înscrişi ___ alegători, a buletinelor de vot în număr total de __ 
exemplare şi ___ ştampile electorale (de cauciuc, metal, “Anulat”, “Retras”, “Votat”).

În localul secţiei de votare sînt instalate ___ cabine pentru vot secret, un număr suficient de mese pentru activitatea mem-
brilor biroului electoral, locuri pentru reprezentanţii şi observatorii concurenţilor electorali şi alte persoane autorizate să 
asiste la operaţiunile electorale.

Prezentul proces-verbal este întocmit în 2 exemplare şi, după semnarea lor de către membrii biroului, un exemplar va fi 
introdus în urna de vot staţionară, după care preşedintele va declara votarea deschisă.

Numele şi prenumele Semnătura
Preşedintele _____________________ _________________

Vicepreşedintele _____________________ _________________

Secretarul _____________________ _________________

Membrii biroului electoral al secţiei de votare:

 __________________________________ _________________
 __________________________________ _________________

 __________________________________ _________________
 __________________________________ _________________
 __________________________________ _________________

 __________________________________ _________________
 __________________________________  _________________

 __________________________________  _________________

Data întocmirii procesului verbal ____ ________________ 2010

L.Ş.
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Anexa nr. 10, Modelul hotărîrii privind stabilirea numărului de urne de vot mobile

Biroul electoral al secţiei de votare _______________ nr. ____

HoTăRîRE

___ _______________                   Nr. ______

cu privire la numărul de urne de vot mobile pentru efectuarea votării la locul aflării

În conformitate cu art. 55 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Biroul electoral al secţiei de 
votare_____________ nr.____ a hotărît să folosească următorul număr de urne mobile:________, atribuindu-le numere de 
ordine corespunzătoare.

Preşedintele
biroului electoral 
al secţiei de votare __________________  ___________________
             semnătura  numele, prenumele
l.Ş.

Secretarul
biroului electoral
al secţiei de votare __________________  ___________________
            semnătura  numele, prenumele
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Anexa nr.11, Modelul Registrului de transmitere a buletinelor de vot membrilor biroului electoral al secţiei de 
votare pentru a fi eliberate alegătorilor în cazul votării la locul aflării

Biroul electoral al secţiei de votare nr. ____

_____________________________________________________________
satul (comuna), oraşul, municipiul, raionul, UTA Găgăuzia

REgIsTRUl

de transmitere a buletinelor de vot membrilor biroului electoral al secţiei de votare pentru a fi eliberate alegăto-
rilor în cazul votării la locul aflării

Biroul electoral al secţiei de votare a acordat alegătorilor posibilitatea să voteze la locul aflării în baza cererilor scrise şi a 
motivelor temeinice.

Membrii biroului electoral al secţiei de votare cu drept de vot deliberativ_______________________________________
          numele, prenumele

împreună cu observatorii (membrii biroului electoral al secţiei de votare cu drept de vot consultativ) _________________
___________________________s-au deplasat la locul aflării alegătorilor şi au organizat votarea în afara localului de votare.

numele, prenumele

Ora plecării ora____ ora____ ora____ Total

Numărul de cereri ale alegătorilor

Numărul de buletine de vot primite de membrii biroului (grupul 
mobil)

Semnătura membrului biroului

Numărul de buletine de vot eliberate alegătorilor 

Numărul de buletine de vot completate greşit de alegători şi anu-
late 

Numărul de buletine de vot restituite de membrii biroului, neutili-
zate

Semnătura membrului biroului

Preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare __________________  ___________________
          semnătura  numele, prenumele

l.Ş.

Secretarul
biroului electoral al secţiei de votare  __________________ ___________________
          semnătura  numele,prenumele



��

Comisia Electorală Centrală

Anexa nr. 12, Modelul procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor

Alegerile parlamentare anticipate

28 noiembrie 2010

pRoCEs-VERBAl

privind rezultatele numărării voturilor întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr. _____
   

satul (comuna), oraşul, municipiul, raionul, UTA Găgăuzia

 În conformitate cu art. 30, 57, 58 şi 85 din Codul electoral, biroul electoral al secţiei de votare a stabilit:

a) numărul de alegători incluşi în listele electorale de bază  _____________
b) numărul de alegători incluşi în listele electorale suplimentare  _____________
c) numărul de alegători care au primit buletine de vot  _____________

d) numărul de alegători care au participat la votare  _____________
e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite  
de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare  _____________

f ) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile  _____________
g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral:

Nr. d/o Concurentul electoral Numărul de voturi obţinute

g1   
g2   

g3   
g4   

……   

h) numărul total de voturi valabil exprimate  __________________
i) numărul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secţiei de votare

j) numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate  __________________

Numele şi prenumele Semnătura

Preşedintele ________________________ __________________
Vicepreşedintele _____________________ __________________
Secretarul __________________________ __________________

Membrii biroului electoral al secţiei de votare:
 __________________________________ __________________
 __________________________________ __________________
 __________________________________ __________________
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 __________________________________ __________________
 __________________________________ _________________
 __________________________________ _________________
 __________________________________ _________________
 __________________________________ _________________

Data şi ora întocmirii procesului-verbal ____ ________________ 2010

L.Ş. ora	___	min.	___

Verificaţi corectitudinea întocmirii procesului-verbal după următoarele formule: 
 c≤a+b; c≥d; e=c-d; d=f+h; h=g1+g2+g3+…+gn; i=c+j. 
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Anexa nr. 13, Modelul Raportului biroului electoral al secţiei de votare

AlEgERIlE pARlAMEnTARE AnTICIpATE

28 noiembrie 2010

RApoRTUl

biroului electoral al secţiei de votare nr. _____
___________________________________________________

satul (comuna), oraşul (municipiul), raionul, UTA Găgăuzia

1. Biroul electoral al secţiei de votare a fost constituit la ___ _______ 20__ în componenţa a ___________ membri. Pre-
şedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului electoral au fost aleşi la şedinţa biroului electoral al secţiei de votare 
din ______________________.

2. Au fost confirmaţi în calitate de reprezentanţi cu drept de vot consultativ în biroul electoral din partea următorilor 
concurenţi electorali:

 _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

3. În perioada de activitate biroul electoral s-a întrunit în ______________ şedinţe, a examinat ______________ contes-
taţii (hotărîrile adoptate asupra acestora, precum şi opiniile separate se anexează):

a) pînă în ziua alegerilor contestaţii au parvenit din partea _________________________________________referi-
tor la _______________________________________________________________________________________;

b) în ziua alegerilor contestaţii au parvenit din partea ______________________________referitor la ___________
___________________________________________________________________________________________ .

În total:

_________________ hotărîri asupra contestaţiilor;

_________________ opinii separate.

Au fost recunoscute ca întemeiate _____ contestaţii, au fost respinse _____ contestaţii.

4. În ziua votării secţia de votare s-a deschis la ora ____________.

5. La deschiderea secţiei de votare au participat (total) _____________________ (persoane)

a) membri ai biroului electoral _________________________________________(persoane)
b) reprezentanţi şi observatori ai concurenţilor electorali_____________________(persoane)
c) observatori internaţionali __________________________________________ (persoane)
d) observatori naţionali din partea asociaţiilor obşteşti______________________ (persoane)
e) reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă ________________________ (persoane).

6. În ziua alegerilor au fost absenţi ___________ membri ai biroului electoral (se enumeră persoanele şi motivul absen-
ţei) ___________________________________________________________________________________________ .

7. Pe parcursul votării ordinea a fost (nu a fost) încălcată (se expun încălcările şi măsurile întreprinse pentru înlăturarea 
lor) ___________________________________________________________________________________________ .
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8. Au completat buletinul de vot cu ajutorul altor persoane invitate în cabina pentru vot secret __________________ 
alegători.

9. Secţia de votare a fost închisă la ora ____________ .

10. La procedura numărării voturilor au participat:

membri ai biroului electoral ___________ ;
au asistat:
a) reprezentanţi şi observatori ai concurenţilor electorali din partea: ______________________________________

_____________________________________________________________;
b) observatori internaţionali ___________________________________________ (persoane);
c) observatori naţionali din partea asociaţiilor obşteşti _______________________ (persoane);
d) reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă_________________________ (persoane).

11. Numărul de alegători înscrişi în lista electorală de bază la momentul transmiterii acesteia de către primărie biroului 
electoral al secţiei de votare___________ .

12. Solicitări şi contestaţii privind neincluderea/excluderea alegătorului din lista electorală de bază au parvenit de la 
_______ subiecţi interesaţi.

13. În urma modificărilor şi actualizărilor efectuate de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, numărul de 
alegători înscrişi în lista electorală de bază constituie ________ .

14. Certificate pentru drept de vot primite de la consiliul electoral de circumscripţie ____ ex.; certificate pentru drept 
de vot eliberate alegătorilor de către biroul electoral al secţiei de votare _______ ex.; certificate pentru drept de vot 
neutilizate/anulate ____ ex.

15. Din numărul de alegători care au participat la votare, au votat:

a) în baza certificatelor pentru drept de vot ______ ;
b) în baza actului de identitate provizoriu de tip F-9 _____ ;
c) la locul aflării (cu urna de vot mobilă) _______ ;
d) cu urna de vot specială __________ ;
e) în baza declaraţiei privind locul nou de şedere ____________ ;
f ) cu carnet de student ___________ ;
g) _______________________________________________________________________ .

16. Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor a fost întocmit în ______ exemplare şi semnate de ________ 
membri ai biroului electoral, _________ exemplare au fost înmînate reprezentanţilor concurenţilor electorali şi ob-
servatorilor.

Preşedintele biroului electoral
al secţiei de votare __________________  ___________________
 semnătura  numele,prenumele

Comentariile şi completările la raport expuse de cătremembrii biroului electoral al secţiei de votare se anexează.

Data întocmirii raportului ___ ________________ 2010

L.Ş.
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Anexa nr.14, Modelul actului de predare-recepţionare a documentelor electorale

Biroul electoral al secţiei de votare

_____________________________________________________________
satul (comuna), oraşul, municipiul, raionul, UTA Găgăuzia

АСТ

de predare-recepţionare a documentelor electorale

Biroului electoral al secţiei de votare ____________________________________________________________________
satul (comuna), oraşul, municipiul, raionul, UTA Găgăuzia

a predat Consiliului electoral de circumscripţie ____________________________________________________________
municipiul, raionul, UTA Găgăuzia

următoarele documente electorale la alegerile Parlamentului din ___________________:

 _____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

A predat: A recepţionat:

_______________________ _______________________
semnătura semnătura

l.Ş. l.Ş.

________________________ ______________________________
numele, prenumele preşedintelui, numele, prenumele membrului
(vicepreşedintelui, secretarului) consiliului electoral de circumscripţie
biroului electoral al secţiei
de votare

_____ ___________________
data întocmirii actului
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Anexa nr.15, Modelul actului de constatare a numărului de buletine de vot

Biroul electoral al secţiei de votare

_____________________________________________________________
satul (comuna), oraşul, municipiul, raionul, UTA Găgăuzia

АСТ

de constatare a numărului de buletine de vot

Subsemnaţii, _________________________________________________________________________________,
numele, prenumele

membrii Biroului electoral al secţiei de votare ___________________ nr.______ în urma numărării buletinelor de vot am 
constatat că numărul acestora este cu _____ buletine de vot mai mare/mic decît numărul care a fost solicitat pentru tipări-
re.

Membrii biroului
electoral al secţiei
de votare __________________ ____________________
             semnătura  numele, prenumele
l.Ş.

 __________________  _____________________
             semnătura  numele,prenumele
 __________________ _____________________
             semnătura  numele, prenumele
 
_____ ___________________
data întocmirii actului
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B. Regulamente şi instrucţiuni

Anexa nr. 16, Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare

Aprobat prin HCEC nr. 3378 din 27 iulie 2010

I. dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de activitate a birourilor electorale ale secţiilor de votare.

2. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, în perioada electorală consiliile electorale de circumscripţie constituie 
birouri electorale ale secţiilor de votare.

3. În activitatea lor birourile electorale ale secţiilor de votare se călăuzesc de Constituţia Republicii Moldova, de Codul 
electoral, de legile şi hotărîrile Parlamentului, de hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, de prezentul Regulament şi 
de alte acte normative în domeniu.

II. Constituirea şi componenţa biroului electoral al secţiei de votare

4. Biroul electoral al secţiei de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie cu cel puţin 25 de zile 
înainte de ziua alegerilor. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, birourile electorale 
ale secţiilor de votare se constituie în acelaşi termen.

5. Biroul electoral al secţiei de votare este constituit din 5-11 membri cu drept de vot deliberativ după cum urmează:

a) candidaturile a 3 membri se propun de către consiliile locale,
b) candidaturile celorlalţi membri cu drept de vot deliberativ se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice 

reprezentate în Parlament, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, 
numărul rămas de membri se completează de consiliul electoral de circumscripţie, la propunerea Comisiei Elec-
torale Centrale, din Registrul funcţionarilor electorali.

6. În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile lor în componenţa biroului electoral 
al secţiei de votare cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a biroului electoral, numărul ne-
cesar de candidaturi se completează de către consiliul local.

7. În decurs de 2 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare reprezentantul consiliului electoral sau al au-
torităţii publice locale convoacă membrii biroului electoral, care aleg din rîndul lor preşedintele, vicepreşedintele şi 
secretarul biroului electoral, adoptînd în acest sens o hotărîre. Hotărîrea adoptată se comunică imediat consiliului 
electoral de circumscripţie.

Demiterea şi realegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului biroului electoral poate fi iniţiată de cel puţin 1/3 
din membrii biroului.

8. După adoptarea hotărîrii se aduce la cunoştinţă publică informaţia despre componenţa şi sediul biroului electoral al 
secţiei de votare, modul de contactare pentru relaţii.

9. Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale şi membri de partid. Verificarea se face de 
preşedintele biroului electoral prin consultarea membrilor biroului electoral. În caz de necesitate, preşedintele biroului elec-
toral al secţiei de votare va informa consiliul electoral de circumscripţie.

10. Pentru organizarea eficientă a activităţii sale la prima sau la a doua şedinţă biroul electoral al secţiei de votare va adopta o 
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hotărîre privind desemnarea membrilor pentru degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent pe par-
cursul întregii perioade electorale sau pe o anumită durată din această perioadă. Numărul membrilor biroului electoral 
care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul acestor degrevări este stabilit de către 
Comisia Electorală Centrală.

11. Hotărîrea biroului electoral al secţiei de votare privind desemnarea membrilor pentru degrevare de atribuţiile de 
la locul de muncă permanent se transmite consiliului electoral de circumscripţie, care, reieşind din competenţa sa, 
decide asupra degrevării membrilor birourilor electorale.

12. Se permite, în caz de necesitate, de a încheia contracte de muncă individuale pentru perioada îndeplinirii unor activi-
tăţi determinate. Cheltuielile în cauză se efectuează din contul mijloacelor alocate pentru alegeri.

13. Concurenţii electorali pot desemna în biroul electoral al secţiei de votare cîte un reprezentant cu drept de vot consul-
tativ, care este confirmat de către biroul electoral respectiv în termen de 3 zile de la momentul depunerii cererii. Drepturile 
şi obligaţiile reprezentantului concurentului electoral sînt stabilite în Regulamentul cu privire la activitatea reprezen-
tanţilor concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.383 din 12 decembrie 2006. În 
activitatea sa reprezentantul se conduce de actele normative internaţionale la care Republica Moldova este parte, de 
Constituţia Republicii Moldova, de Codul electoral şi de prezentul Regulament.

14. În cazul în care membrul biroului electoral al secţiei de votare nu îşi îndeplineşte obligaţiunile sau încalcă legislaţia în 
vigoare, preşedintele biroului electoral va informa despre aceasta consiliul electoral de circumscripţie.

15. Calitatea de membru al consiliului sau biroului electoral încetează:

a) la cerere;
b) prin revocare.

16. Membrul biroului electoral este revocat de organul (autoritatea) sau concurentul electoral care l-a desemnat, pentru 
încălcarea interdicţiilor stabilite la art. 32 alin. (7) din Codul electoral, pentru lezarea drepturilor electorale ale alegă-
torilor, pentru absenţa consecutivă nemotivată la 2 şedinţe ale organului electoral sau pentru refuzul de executare 
a deciziilor organului electoral din care face parte, constatate prin hotărîre a organului electoral din care acesta face 
parte. În cazul cînd hotărîrea a fost contestată, revocarea se face după confirmare de către organul electoral ierarhic 
superior.

17. Dacă un membru îşi dă demisia sau este revocat din biroul electoral pînă în ziua precedentă alegerilor, în locul lui poate 
fi desemnat sau înaintat un alt membru în modul stabilit de Codul electoral şi de prezentul Regulament.

18. Dacă în urma retragerii sau revocării, numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare cu drept de vot delibe-
rativ s-a redus, devenind mai mic decît numărul minim prevăzut la punctul 5 al prezentului Regulament, iar consiliul 
local sau partidul, altă organizaţie social-politică nu a înaintat propunerile pentru completarea biroului electoral, inclu-
derea noilor membri în componenţa biroului electoral al secţiei de votare se face din iniţiativa consiliului electoral de 
circumscripţie respectiv în termen de 3 zile. În cazul în care această situaţie s-a creat cu 5 zile înainte de ziua alegerilor, 
includerea noilor membri se va face imediat, ţinîndu-se cont de persoanele din localitatea respectivă care au experi-
enţă în domeniul electoral.

III. organizarea activităţii biroului electoral al secţiei de votare

19. Şedinţele biroului electoral al secţiei de votare sînt convocate şi conduse de către preşedinte, iar în cazul absenţei 
acestuia sau la rugămintea lui, de către vicepreşedinte. Şedinţa poate fi convocată, de asemenea, la cererea a cel pu-
ţin 1/3 din membrii cu drept de vot deliberativ ai biroului electoral.

20. Şedinţele biroului electoral al secţiei de votare sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi mai mult de 1/2 din membrii 
cu drept de vot deliberativ.

21. Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare se adoptă, prin vot deschis, cu votul majorităţii membrilor lor cu drept 
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de vot deliberativ. Fiecare membru se pronunţă cu votul său „pro” sau „contra”. În cazul parităţii de voturi, hotărîrea nu 
se adoptă, iar examinarea cauzei se amînă pentru şedinţa imediat următoare.

22. Membrii biroului electoral al secţiei de votare care nu sînt de acord cu hotărîrile adoptate au dreptul să-şi exprime în 
scris opinia, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei.

23. Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare se semnează de către preşedinte şi secretar.

24. Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare, adoptate în limitele competenţei sale, sînt executorii pentru autorită-
ţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-
politice şi organele lor, precum şi pentru toţi cetăţenii.

25. Biroul electoral al secţiei de votare îşi desfăşoară activitatea în baza unui plan de lucru elaborat şi aprobat la una din-
tre primele sale şedinţe.

26. La şedinţele sale biroul electoral al secţiei de votare examinează chestiuni ce ţin de întocmirea şi aducerea la cunoştinţa 
alegătorilor a listelor electorale, determinarea şi amenajarea localului pentru votare, organizarea muncii biroului electoral 
în ziua alegerilor, cheltuirea mijloacelor financiare alocate, precum şi alte chestiuni legate de îndeplinirea atribuţiilor sale.

27. La toate şedinţele biroului electoral al secţiei de votare, precum şi la numărarea şi totalizarea voturilor, la operaţiile în 
legătură cu listele electorale, buletinele de vot, certificatele pentru drept de vot, la întocmirea proceselor-verbale de 
totalizare a rezultatelor alegerilor şi referendumurilor, au dreptul să asiste:

a) membrii şi reprezentanţii organelor electorale ierarhic superioare;
b) reprezentanţii concurenţilor electorali în organele electorale;
c) observatorii naţionali şi internaţionali acreditaţi de către organele electorale respective;
d) reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.

28. În localul biroului electoral al secţiei de votare se va organiza serviciul membrilor biroului electoral pentru a oferi cetă-
ţenilor explicaţii şi informaţii privind alegerile.

29. Orele de audienţă ale membrilor biroului electoral al secţiei de votare se determină de birou prin aprobarea unui program 
în care să se ţină cont de timpul liber al alegătorilor, cînd aceştia pot solicita informaţia necesară.

30. Pe frontispiciul clădirii în care se află biroul electoral al secţiei de votare se afişează inscripţia în limba de stat şi într-o altă 
limbă utilizată de populaţie în localitatea respectivă: „Biroul electoral al secţiei de votare nr. ___ pentru alegerile ___________
_______________”.

31. Sediul biroului electoral al secţiei de votare trebuie să fie utilat cu mobilă necesară, dulapuri, safeu, telefon, mijloace 
antiincendiu. Primăriile oferă birourilor electorale ale secţiilor de votare informaţii şi sprijin necesare în exercitarea 
atribuţiilor lor prevăzute de Codul electoral şi de prezentul Regulament.

32. Autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, persoanele cu funcţii de răspundere, partidele şi alte or-
ganizaţii social-politice, precum şi organele acestora sînt obligate să sprijine birourile electorale ale secţiei de votare 
în exercitarea atribuţiilor lor, să le furnizeze informaţiile şi materialele necesare pentru activitate. Sprijinul din partea 
autorităţilor publice şi a exponenţilor acestora se acordă numai la cerere şi nu se poate manifesta prin acţiuni vădit dis-
proporţionate faţă de necesităţile existente.

33. Biroul electoral al secţiei de votare poate sesiza autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, persoanele 
cu funcţii de răspundere, partidele şi alte organizaţii social-politice, precum şi organele acestora, în probleme de orga-
nizare şi desfăşurare a alegerilor, acestea fiind obligate să examineze sesizarea şi să dea răspuns în decursul a 3 zile de la 
data primirii ei, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor.

34. Nerespectarea acestor prevederi poate servi ca temei pentru examinarea cauzei în cadrul şedinţei biroului electoral 
cu adoptarea unei hotărîri în condiţiile prevăzute la art.71 din Codul electoral.
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IV. Atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare

35. În perioada sa de activitate biroul electoral al secţiei de votare exercită următoarele atribuţii:

a) verifică listele electorale împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, asigură integritatea acestora şi a 
buletinelor de vot;

b) examinează cererile în legătură cu incorectitudinile din listele electorale şi efectuează modificările necesare;
c) eliberează certificate pentru drept de vot alegătorilor care nu se vor afla la domiciliu în ziua alegerilor;
d) întocmeşte listele electorale suplimentare, înscriind în ele persoanele care votează în baza certificatelor pentru 

drept de vot, precum şi persoanele care, din anumite cauze, nu au fost înscrise în listele electorale principale;
e) comunică populaţiei care locuieşte pe teritoriul secţiei de votare data şi locul votării;
f ) asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor de vot;
g) organizează votarea în ziua stabilită;
h) ia măsuri pentru a asigura ordinea în localul secţiilor de votare;
i) totalizează rezultatele alegerilor în secţia de votare, întocmeşte procesele-verbale şi rapoartele şi le remite, îm-

preună cu toate buletinele de vot, consiliului electoral de circumscripţie;
j) examinează cererile şi contestaţiile ce vizează organizarea şi desfăşurarea alegerilor, adoptînd hotărîri asupra lor, 

ale caror copii se anexează la raportul biroului;
k) remite consiliului electoral de circumscripţie informaţia despre deschiderea secţiei de votare, datele privind pre-

zentarea cetăţenilor la votare, precum şi datele necesare pentru totalizarea rezultatelor preliminare ale alegeri-
lor;

l) asigură accesul alegătorilor, observatorilor şi concurenţilor electorali la informaţia din listele electorale;
m) exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral.

36. Procedura de lucru cu listele electorale se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul privind întocmirea, adminis-
trarea, transmiterea şi actualizarea listelor electorale, aprobat de Comisia Electorală Centrală.

37. Biroul electoral al secţiei de votare comunică alegătorilor locul şi timpul unde pot lua cunoştinţă de listele întocmite, 
folosind în acest scop presa, radioul local, televiziunea locală sau alte forme acceptabile pentru alegători (anunţuri, 
avize etc). Ca regulă posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale şi de a verifica corectitudinea întocmirii lor este 
asigurată de biroul electoral la sediul său.

38. Alegătorii au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva 
altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu cu 5 zile înainte de alegeri.

39. Contestaţiile se examinează de către biroul electoral al secţiei de votare în decurs de 24 de ore, iar hotărîrile acestuia 
pot fi contestate de subiecţii interesaţi în instanţa de judecată, după procedura stabilită, în cazul în care aceştia au 
primit refuz de corectare sau includere în listă.

40. Biroul electoral al secţiei de votare, cel tîrziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, este obligat să comunice alegătorilor 
din raza secţiei de votare respective informaţia despre sediul secţiei de votare la care ei vor vota.

41. Biroul electoral al secţiei de votare aduce la cunoştinţă publică timpul şi locul votării cel mai tîrziu cu 10 zile înainte de 
ziua alegerilor prin intermediul distribuirii invitaţiilor nominale alegătorilor. Modelul invitaţiei este aprobat de Comisia 
Electorală Centrală.

42. Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere sînt în drept, cel 
tîrziu cu 30 de zile înainte de următoarele alegeri, să-şi declare locul nou de şedere la organul administrării publice 
locale, pentru a putea fi înscrise în lista de alegători în secţia de votare corespunzător locului şederii.

43. În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul în perioada dintre data întocmirii listelor electorale şi data alegerilor, 
biroul electoral al secţiei de votare, la rugămintea acestuia şi pe baza buletinului de identitate, a paşaportului sau a 
unui alt act de identitate, îi eliberează un certificat pentru drept de vot. Alegătorul care a primit certificat pentru drept 
de vot confirmă primirea lui semnînd în lista electorală, în dreptul numelui său.
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44. După expirarea termenului de înregistrare a candidaţilor (cu 23 de zile înainte de data alegerilor) de către consiliul 
electoral respectiv, listele înregistrate a candidaţilor din partea partidelor, altor organizaţii social-politice, blocurilor elec-
torale, precum şi lista candidaţilor independenţi se vor transmite birourilor electorale ale secţiilor de votare, care le afişează 
la sediul biroului electoral pentru ca cetăţenii să poată lua cunoştinţă de ele.

45. În cazul în care pe parcursul acestui termen partidul, altă organizaţie social politică sau blocul electoral va retrage 
unul sau mai mulţi candidaţi din listă, precum şi în cazul în care candidatul independent îşi retrage candidatura, pre-
şedintele biroului electoral al secţiei de votare, ţinînd cont de hotărîrea consiliului electoral de circumscripţie, va face 
în listă în dreptul candidaţilor respectivi, o menţiune despre retragerea candidaturii.

46. Dacă concurentul electoral îşi retrage candidatura sau înregistrarea este anulată după ce buletinele de vot au fost 
tipărite, în buletin, în dreptul acestuia, biroul electoral al secţiei de votare va aplica ştampila cu menţiunea “Retras”.

47. Biroul electoral al secţiei de votare este obligat să acorde sprijin concurenţilor electorali la efectuarea agitaţiei electo-
rale, asigurînd organizarea întîlnirilor acestora cu alegătorii în condiţii egale şi în termene accesibile pentru fiecare 
concurent electoral care a făcut solicitarea.

V. organizarea şi desfăşurarea votării

48. Biroul electoral al secţiei de votare poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea votării, pentru secretul expri-
mării voinţei alegătorilor, pentru amenajarea localurilor şi pentru menţinerea în ele a ordinii cuvenite.

49. Secţia de votare se asigură de către autorităţile administraţiei publice locale cu cabine, urne de vot şi celelalte mate-
riale necesare.

50. Biroul electoral al secţiei de votare înainte de ziua alegerilor verifică existenţa întregii documentaţii electorale: lis-
tele electorale, buletinele de vot, formularele speciale, formularele proceselor-verbale privind rezultatele numărării 
voturilor, precum şi ştampilele biroului electoral necesare pentru procesul de votare, ceară roşie, funcţionalitatea 
mijloacelor energetice, de telecomunicaţii, transport şi antiincendiare etc.

La fel, anterior zilei votării biroul electoral al secţiei de votare va adopta o hotărîre în care să prevadă repartizarea între 
membrii biroului electoral al secţiei de votare a listelor electorale de care aceştia vor fi responsabili (conform denu-
mirii străzilor, numelor alegătorilor etc.) în ziua votării. Tot în această hotărîre se va indica membrul suplinitor în cazul 
lipsei membrului responsabil de anumite liste electorale.

51. Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07.00 şi 21.00 în localuri special amenajate cu mese la care se eli-
berează buletinele de vot, cu cabine pentru vot secret şi cu urne de vot.

52. În ziua alegerilor, la ora 07.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa a cel puţin jumătate din 
membrii biroului electoral, verifică urnele de vot, le sigilează, verifică existenţa listelor electorale, buletinelor de vot, 
ştampilelor şi întocmeşte un proces-verbal în două exemplare. Procesul-verbal este semnat de toţi membrii prezenţi 
ai biroului electoral al secţiei de votare şi un exemplar se introduce în urna de vot, după care preşedintele declară 
votarea deschisă.

53. Membrii biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţii concurenţilor electorali şi persoanele autorizate să asis-
te la operaţiile electorale sînt obligaţi să poarte ecusoane de identitate vizibile. Persoanelor care intră în localul secţi-
ilor de votare li se interzice să poarte şi să arate ecusoane, insigne sau alte însemne de agitaţie electorală.

54. Numărul necesar de urne de vot pentru votare se determină în dependenţă de numărul alegătorilor incluşi în listele 
electorale, precum şi de dimensiunile buletinului de vot. Dimensiunile urnelor de vot (staţionare şi mobile) se stabi-
lesc prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

55. Urnele se instalează în aşa fel încît alegătorul, pentru a se apropia de ele, să traverseze neapărat cabina sau camera 
pentru vot secret. Localul secţiei de votare trebuie să fie dotat cu un număr suficient de cabine sau camere pentru a 
se evita aglomeraţia.
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56. Pentru asigurarea unui parcurs ordonat prin secţia de votare şi evitarea aglomeraţiei, biroul electoral al secţiei de 
votare stabileşte un traseu pentru alegători, începînd de la intrare, spre mesele la care se eliberează buletinele, apoi 
spre cabinele de vot secret şi urnele de vot.

57. Secţia de votare trebuie să fie amenajată astfel încît să permită membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi altor 
persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale, să supravegheze, în mod continuu, toate aspectele procesului 
de votare, inclusiv identificarea alegătorului, înmînarea buletinelor şi introducerea lor în urnele de vot, numărarea 
voturilor şi întocmirea proceselor-verbale.

58. În timpul rezervat votării se interzice de a închide localul de votare şi de a suspenda votarea, cu excepţia cazurilor de 
dezordine în masă, de calamităţi naturale, de alte circumstanţe neprevăzute, care îi pun pe alegători în pericol sau fac 
imposibilă efectuarea alegerilor. În aceste cazuri, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda 
votarea pentru cel mult 2 ore, timp în care va aduce localul secţiei de votare în starea corespunzătoare sau va găsi 
un alt local, înştiinţînd despre acest fapt alegătorii. Persoanele care au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să 
părăsească localul secţiei de votare în timpul suspendării votării.

Biroul electoral decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului votării pentru a le permite alegătorilor, care 
aşteaptă să voteze la secţia de votare respectivă, şă-şi realizeze drepturile, informînd despre prelungire consiliul electoral de 
circumscripţie şi Comisia Electorală Centrală.

La alegerile locale, în cazul în care procesul de votare suspendat nu poate fi reluat în timp de 2 ore, votarea se consideră 
suspendată pe un termen ce nu va depăşi 2 săptămîni, iar Comisia Electorală Centrală, în termen de 3 zile, va adopta o hotă-
rîre privind data reluării votării suspendate. Procesul de votare se reia în aceleaşi condiţii juridice.

59. Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor a ordinii în localul de votare şi pe teritoriul din preajmă, în rază de 
100 de metri de la localul votării, o poartă preşedintele biroului electoral al secţiei de votare împreună cu reprezen-
tantul comisariatului de poliţie. Deciziile luate în acest scop sînt executorii pentru toţi.

60. Este strict interzis a intra în localul de votare cu arme de foc sau cu arme albe. Reprezentantul forţelor de ordine poate intra 
în secţia de votare numai în cazul cînd este invitat de preşedintele biroului electoral să ajute la restabilirea ordinii de drept.

61. Buletinele de vot se păstrează într-un loc sigur din interiorul secţiei de votare, în pachete legate a cîte 100 de bucăţi, 
şi se distribuie de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, membrilor biroului electoral pentru a fi 
eliberate alegătorilor în măsura necesităţii.

62. La momentul legitimării alegătorului, după înmînarea buletinului de vot, se face menţiunea cu privire la faptul parti-
cipării acestuia la votare prin intermediul sistemului electronic – modulul „Registrul electronic al alegătorilor”, parte 
componentă a Sistemului Informaţional Integrat „Alegeri”.

63. Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Membrul biroului electoral al secţiei 
de votare înmînează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea buletinului de 
identitate cu fişă de însoţire, în care se indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare re-
spective. La primirea buletinului, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui.

În cazul în care alegătorul, din anumite motive, nu deţine buletin de identitate în ziua votării, acesta îşi poate exercita 
dreptul de vot în baza actelor de identitate stipulate la art.53 alin.(3) din Codul electoral.

Membrul biroului electoral responsabil de eliberarea buletinelor de vot, după închiderea secţiei de votare, va semna în 
partea dreaptă de sus a listelor electorale, care i-au fost distribuite, iar în partea stîngă de jos va menţiona numărul buletine-
lor de vot eliberate. Membrul biroului electoral care îl suplineşte, la eliberarea buletinelor de vot, va semna pentru aceasta 
în rubrica „Note” din lista electorală respectivă. După închiderea secţiei de votare, preşedintele biroului electoral va verifica 
existenţa semnăturilor acestora pe listele electorale respective.

64. Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare votează în secţia unde îşi desfăşoară activitatea după 
înscrierea lor în lista suplimentară în baza certificatului pentru drept de vot.
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65. Buletinul de vot se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret. Alegătorul care nu este în stare 
să completeze de sine stătător buletinul are dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu excepţia membrilor biro-
ului electoral, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. 
Aceste cazuri vor fi consemnate aparte în raportul biroului electoral al secţiei de votare.

66. Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secţiei de votare anulează acest buletin 
şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Acest caz va fi menţionat în procesul-verbal cu privire la 
votare şi în lista electorală.

67. În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, 
biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin 2 membri ai biroului care se 
deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să 
voteze.. Cererile pot fi făcute în scris, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei prece-
dente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00, dacă se prezintă şi certificat medical. Aceste 
persoane votează conform listei de alegători pentru votarea la locul aflării, întocmită de biroul electoral al secţiei de 
votare în baza cererilor acestora, iar persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot vota la locul aflării. În lista 
electorală, în dreptul numelui persoanei respective se face menţiunea „Votat la locul aflării”. Aceste prevederi nu se 
aplică la votarea în străinătate. Reprezentanţilor concurenţilor electorali/participanţilor la referendum şi persoanelor 
autorizate să asiste la operaţiile electorale, li se oferă posibilitatea de a însoţi urna de vot mobilă.

68. Pentru a evita sustragerea membrilor biroului electoral al secţiei de votare de la obligaţiile sale, deplasarea la domici-
liul alegătorilor poate fi efectuată în ultimele ore ale timpului de votare, dar nu mai tîrziu de ora 20.00. Totodată, urna 
de vot mobilă trebuie să fie restituită la secţia de votare pînă la ora 21.00.

69. Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condam-
nate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune contraven-
ţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătoreas-
că definitivă, aflate în instituţiile penitenciare, votează la locul aflării cu urna mobilă, în conformitate cu punctul 70.

70. În misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova votarea se efectuează în conformitate cu preve-
derile Codului electoral şi ale Regulamentului privind votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare.

71. În cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare autorizează scoaterea din localul secţiei de votare 
a unei urne de vot mobile, faptul acesta, precum şi lista de alegători care au solicitat votarea la locul aflării sînt aduse 
la cunoştinţa persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, oferindu-li-se acestora posibilitatea de a însoţi 
urna de vot mobilă cu folosirea, în caz de necesitate, a mijloacelor de transport de folosinţă proprie.

72. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ţine evidenţa evenimentelor importante ce au avut loc în timpul 
votării şi pe parcursul numărării voturilor. La cererea membrilor biroului electoral sau a persoanelor autorizate să asis-
te la operaţiile electorale, sau a oricărui alegător, preşedintele notează comentariile şi obiecţiile expuse de aceştia în 
privinţa procedurii votării într-un act care se anexează la procesele-verbale ale biroului electoral al secţiei de votare.

VI. numărarea şi totalizarea voturilor de către biroul electoral al secţiei de votare

73. După expirarea timpului rezervat votării, la ora 21.00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare anunţă înche-
ierea votării şi dispune închiderea secţiei de votare. După aceasta biroul electoral al secţiei de votare începe număra-
rea voturilor.

74. Din momentul închiderii secţiei de votare, biroul electoral al secţiei de votare rămîne în şedinţă pe parcursul numă-
rării voturilor şi întocmirii proceselor-verbale şi a raportului biroului electoral. Membrii biroului electoral al secţiei de 
votare rămîn la secţia de votare şi participă la operaţiile electorale, cu excepţia cazurilor de incapacitate fizică sau 
altor circumstanţe extraordinare.

75. Înainte de deschiderea urnelor de vot toate ştampilele cu menţiunea „Votat” se adună, se numără şi se transmit pre-
şedintelui biroului electoral al secţiei de votare pentru păstrare. După aceasta toate buletinele de vot rămase neutili-
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zate se numără şi se anulează de către biroul electoral al secţiei de votare, aplicîndu-se pe ele ştampila cu menţiunea 
“Anulat”, apoi se leagă separat şi se sigilează.

76. Pînă la deschiderea urnelor de vot, membrii biroului electoral al secţiei de votare în prezenţa persoanelor autorizate 
să asiste la operaţiunile electorale, verifică integritatea sigiliilor aplicate pe urnele de vot. În caz dacă sigiliile sînt dete-
riorate sau conţin particularităţi vădite care ar confirma posibilitatea deschiderii sau extragerii din urnă a buletinului 
de vot, se va întocmi un proces verbal în acest sens, care se va anexa la procesul-verbal privind rezultatele numărării 
voturilor.

77. După verificarea sigiliilor de pe urnele de vot, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa membri-
lor biroului electoral şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, deschide urnele. Mai întîi se deschid 
urnele de vot mobile, se numără buletinele din ele, apoi se deschid celelalte urne.

78. În cazul în care se va constata că în urnele de vot mobile sînt mai multe buletine decît numărul alegătorilor care au 
solicitat votarea la locul aflării, se va întocmi un proces-verbal. Dacă numărul de buletine din urnele de vot mobile 
coincide cu numărul de buletine ce au fost eliberate în acest scop, aceste buletine se vor aduna la buletinele din ce-
lelalte urne pentru a fi numărate voturile obţinute de concurenţii electorali.

79. Secţia de votare va fi dotată cu mese suficiente pentru ca toate buletinele extrase din urne să se numere într-un 
singur loc, în văzul tuturor membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi al celor prezenţi. Pe mesele destinate 
numărării voturilor se aranjează fanioanele cu denumirea sau numele concurenţilor electorali. Urnele cu buletinele 
de vot se răstoarnă pe mesele unde se va efectua numărarea.

80. Numărarea voturilor acumulate de concurenţii electorali se efectuează numai de către membrii biroului electoral al 
secţiei de votare cu drept de vot deliberativ.

81. Un membru al biroului electoral al secţiei de votare ia fiecare buletin, îl ridică în aşa fel ca cei ce asistă la numărarea 
voturilor să-l poată vedea şi îl demonstrează pe faţă şi pe verso. Buletinul contabilizat se aşază aparte în faţa fanionu-
lui cu denumirea concurentului electoral pentru care s-a dat votul în cauză.

82. Înainte de numărarea propriu-zisă a voturilor obţinute de concurenţii electorali, biroul electoral al secţiei de votare 
stabileşte numărul de buletine extrase din urnele de vot, precum şi numărul alegătorilor cărora le-au fost eliberate 
buletine de vot în baza numărului de alegători din listele electorale şi listele suplimentare, în dreptul numelui cărora 
figurează semnătura alegătorului.

83. Buletinele cu voturile exprimate pentru fiecare concurent electoral se numără şi se leagă separat, iar rezultatele nu-
mărării, odată stabilite, se consemnează într-un formular special pentru numărarea voturilor şi se transmit în organul 
electoral ierarhic superior.

84. Înainte de a înscrie în procesul-verbal numărul de voturi obţinute de concurenţii electorali, reprezentanţilor concu-
renţilor electorali şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale li se dă posibilitatea de a verifica datele din 
formularul special pentru numărarea voturilor.

85. Biroul electoral al secţiei de votare nu include buletinele nevalabile în numărul total de voturi valabil exprimate. Se 
declară nevalabile buletinele:

a) în care numărul de identificare al circumscripţiei şi numărul de identificare al biroului de votare nu corespund cu 
cel al circumscripţiei şi al biroului de votare respectiv;

b) de alt model decît cel stabilit;
c) în care a fost aplicată ştampila cu inscripţia “Votat” în mai multe patrulatere;
d) în care nu a fost aplicată ştampila cu inscripţia “Votat” în nici un cerc din nici un patrulater;
e) în care alegătorii au înscris denumiri sau nume suplimentare ale concurenţilor electorali;
f ) care au fost deformate sau mîzgălite astfel încît nu este clară opţiunea alegătorului.

86. Buletinul de vot nu poate fi declarat nevalabil doar din cauza că alegătorul a aplicat ştampila cu inscripţia “Votat” de 
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mai multe ori într-un singur patrulater sau din cauza că ştampila a fost aplicată în afara cercului din patrulater sau pe 
semnul ori simbolul concurentului electoral, în cazul cînd opţiunea alegătorului este clară.

87. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare oferă tuturor membrilor biroului electoral şi persoanelor autorizate 
să asiste la operaţiile electorale posibilitatea de a examina buletinul de vot care urmează a fi declarat nevalabil.

88. Dacă membrii biroului electoral al secţiei de votare au îndoieli în privinţa valabilităţii buletinului de vot, problema se 
soluţionează prin vot, iar rezultatul votării se consemnează în procesul-verbal al şedinţei biroului electoral. 

VII. Completarea formularului special pentru numărarea voturilor

89. Datele preliminare ale rezultatelor numărării şi totalizării voturilor se introduc în formularul special pentru numă-
rarea voturilor, conţinutul căruia se transmite imediat prin telefon consiliului electoral de circumscripţie. Modelul 
formularului special se stabileşte de Comisia Electorală Centrală.

90. Formularul se întocmeşte după ce membrii biroului electoral al secţiei de votare vor număra şi lega separat buletinele 
cu voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral.

91. În formular se indică numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, precum şi numărul total 
de voturi valabil exprimate.

92. Suma buletinelor cu voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral şi a buletinelor nevalabile trebuie să 
fie egală cu numărul buletinelor extrase din urnele de vot.

93. Formularul special pentru numărarea voturilor se semnează de către preşedintele şi secretarul biroului electoral al 
secţiei de votare. După verificarea datelor din formular ele se vor consemna în procesele-verbale privind rezultatele 
numărării voturilor.

VIII. întocmirea procesului-verbal cu privire la rezultatele numărării voturilor şi a raportului biroului electoral al secţiei 
de votare

94. După transmiterea datelor preliminare, biroul electoral al secţiei de votare examinează în şedinţă rezultatele numără-
rii voturilor şi întocmeşte procesul-verbal, care este semnat de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi ceilalţi membri 
ai biroului electoral. Absenţa semnăturii unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare nu influenţează asupra 
valabilităţii procesului-verbal. Motivele absenţei semnăturilor se menţionează în raportul biroului electoral.

95. Modelul procesului-verbal cu privire la rezultatele numărării voturilor se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală şi va 
cuprinde:

a) numărul de alegători incluşi în listele electorale;
b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare;
c) numărul de alegători care au primit buletine de vot;
d) numărul de alegători care au participat la votare;
e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au 

participat la votare;
f ) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile;
g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral (pentru fiecare opţiune privind întrebările 

supuse referendumului);
h) numărul total de voturi valabil exprimate;
i) numărul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secţiei de votare;
j) numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate.

96. Numărul de alegători la secţia de votare se va stabili în temeiul listelor electorale de bază şi al celor suplimentare.

97. Numărul de alegători care s-au prezentat la urnele de vot se va stabili după listele electorale de bază şi cele suplimentare.
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98. Numărul total de voturi valabil exprimate se stabileşte în baza buletinelor de vot valabile care va coincide cu numărul de 
voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral.

99. Numărul de voturi nevalabile se stabileşte în baza buletinelor de vot declarate nevalabile, ţinîndu-se cont de prevederile 
pct.92 din prezentul Regulament.

100. Numărul de alegători care au primit buletine de vot, de regulă, trebuie să corespundă cu numărul total de voturi valabil 
exprimate şi numărul buletinelor de vot declarate nevalabile. Dacă acest număr nu corespunde, înseamnă că buletinul de 
vot nu a fost introdus în urnă sau în urnă s-au introdus mai multe buletine.

101. Numărul de buletine de vot declarate nevalabile şi cele valabile, precum şi cele rămase neutilizate şi anulate trebuie 
să corespundă numărului de buletine de vot primite, conform actului de primire a buletinelor de către biroul electo-
ral al secţiei de votare.

102. Consiliul electoral respectiv asigură birourile electorale ale secţiilor de votare cu numărul necesar de formulare ale proce-
selor-verbale pînă în ziua alegerilor.

103. Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor se întocmeşte, în mai multe exemplare, în prezenţa membrilor bi-
roului electoral al secţiei de votare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a altor persoane autorizate. Un exemplar 
al procesului-verbal se păstrează la biroul electoral al secţiei de votare, un exemplar se prezintă consiliului electoral de 
circumscripţie, un exemplar se afişează imediat la intrarea în secţia de votare, iar celelalte, în mod obligatoriu, se înmînează 
reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor.

104. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare pregăteşte raportul biroului electoral al secţiei de votare pe baza 
evidenţei ţinute în scris a activităţilor desfăşurate de birou în perioada electorală. Raportul va conţine o expunere 
succintă a cererilor şi contestaţiilor privitoare la acţiunile biroului electoral al secţiei de votare şi a hotărîrilor adoptate 
de birou în baza acestora. Preşedintele semnează raportul şi oferă celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de 
votare posibilitatea de a-şi expune în scris comentariile şi completările la raport şi de a-l semna. Cererile şi contestaţi-
ile se vor anexa la raport. Modelul raportului biroului electoral al secţiei de votare se stabileşte de Comisia Electorală 
Centrală.

105. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare transmite consiliului electoral de circumscripţie cît de curînd posibil, dar 
nu mai tîrziu de 18 ore după anunţarea închiderii secţiilor de votare, buletinele cu voturile valabil exprimate pentru fiecare 
concurent electoral aparte, procesul-verbal, raportul, buletinele nevalabile, anulate sau contestate, cererile şi contestaţiile, 
toate fiind sigilate într-o cutie (pachet). Transportarea cutiei (pachetului) sigilate va fi însoţită de paza poliţiei, de preşedinte 
şi de cel puţin doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare. Birourile electorale ale secţiilor de votare constituite în 
afara Republicii Moldova prezintă, pe lîngă actele enumerate, listele suplimentare.

106. Ştampilele biroului electoral al secţiei de votare se închid într-o cutie (pachet), care se păstrează la secţia de votare. După în-
cheierea alegerilor, ştampilele se remit consiliilor electorale de circumscripţie. Preşedintele biroului electoral este obligat 
să asigure păstrarea şi returnarea bunurilor primite de la Comisia Electorală Centrală, purtînd răspundere materială 
conform legislaţiei în vigoare

107. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură prin actul de predare-primire transmiterea cabinelor, 
urnelor de vot şi celorlalte materiale autorităţii publice locale pentru păstrare permanentă.

108. Modul de transmitere a datelor privind desfăşurarea scrutinului este prevăzut în Instrucţiunea privind procesul de 
transmitere şi colectare a informaţiilor electorale la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare şi locale genera-
le, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 943 din 1 martie 2005.

Ix. garanţiile membrilor birourilor electorale

109. Membrii birourilor electorale cu drept de vot deliberativ nu pot face agitaţie în favoarea sau în defavoarea persoanelor 
ce candidează la o funcţie publică eligibilă; nu pot să se implice în activităţi politice în susţinerea vreunuia dintre concu-
renţii electorali; nu pot să se afilieze nici unuia dintre ei; nu pot sprijini financiar sau prin orice alte modalităţi, direct sau 
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indirect, nici un concurent electoral. În cazul alegerilor locale, membrii biroului electoral cu drept de vot deliberativ nu 
pot fi soţii, afinii şi rudele de gradul întîi şi doi ale candidatului la alegeri.

110. Persoanele degrevate vor primi din mijloacele financiare alocate pentru alegeri un salariu cu 25% mai mare decît sala-
riul mediu de la locul de muncă permanent, ţinîndu-se cont de sporuri, suplimente şi indemnizaţii, şi nu mai puţin de un 
salariu mediu pe economie de la începutul anului curent, sau al anului precedent, dacă alegerile au loc în lunile ianuarie 
sau februarie.

111. În cazul convocării pensionarilor sau a persoanelor temporar neangajate în cîmpul muncii, acestora li se plăteşte 
salariul mediu pe economie de la începutul anului curent, sau al anului precedent, dacă alegerile au loc în lunile 
ianuarie sau februarie. Persoanelor nedegrevate membre cu drept de vot deliberativ ale organelor electorale, pen-
tru activitatea în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, li se stabileşte o recompensă în mărime de 15% din 
salariul mediu pe economie.

112. Funcţionarii publici, membri ai biroului electoral al secţiei de votare şi membri ai aparatului de lucru al acestuia, 
degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru perioada electorală îşi păstrează statutul de funcţi-
onar public.

113. Se permite, în caz de necesitate, de a încheia contracte de muncă individuale pentru perioada îndeplinirii unor 
activităţi determinate. Cheltuielile în cauză se efectuează din contul mijloacelor alocate pentru alegeri.

x. dizolvarea birourilor electorale ale secţiilor de votare

114. Birourile electorale ale secţiilor de votare îşi incetează activitatea şi sînt dizolvate, prin hotărîrea consiliului electoral 
de circumscripţie, de îndată ce Comisia Electorală Centrală a adus la cunoştinţă publică rezultatele finale.
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Anexa nr. 17, Extras din Regulamentul cu privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi actualizarea listelor 
electorale

Aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3364 din 23 iulie 2010,
modificat prin hotărîrea CEC

nr.3571 din 5 octombrie 2010

Capitolul I. dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Codului electoral şi stabileşte procedura de întoc-
mire, administrare, transmitere, modificare a listelor electorale, inclusiv predarea acestora spre păstrare şi actualizare 
după perioada electorală.

2. Codul electoral prevede trei tipuri de liste electorale: de bază, suplimentare şi pentru votarea la locul aflării.

3. Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare.

4. Modelele listelor electorale se aprobă de către Comisia Electorală Centrală.

5. Listele electorale conţin următoarele rubrici:

- numărul secţiei de votare;
- denumirea localităţii;
- numele şi prenumele alegătorului;
- anul naşterii;
- domiciliul/ reşedinţa şi termenul ei de valabilitate;
- seria şi numărul actului de identitate;
- semnătura alegătorului care a primit buletinul de vot;
- notă;
- numele, prenumele şi semnătura membrului biroului electoral, responsabil de eliberarea buletinelor de vot.

6. La sfîrşitul fiecărei pagini din listele electorale se indică numărul total de buletine de vot eliberate.

Capitolul II. lista electorală de bază

Secţiunea 1. Întocmirea listei electorale

7. Listele electorale de bază sînt liste ce cuprind toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază ori îşi au reşedinţa pe 
teritoriul unei secţii de votare.

8. Listele electorale de bază se întocmesc de către primărie, în două exemplare, pentru fiecare secţie de votare. La în-
tocmirea acestora se utilizează baza de date actualizată din Registrul de stat al alegătorilor, distribuită autorităţilor 
administraţiei publice locale.

9. Alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă este înscris, în perioada valabilităţii reşedinţei, în lista electorală de bază 
de la secţia de votare în a cărei rază teritorială acesta îşi are reşedinţa.

10. Pentru alegătorii care, pînă sau în ziua alegerilor, împlinesc vîrsta de 18 ani se indică ziua şi luna naşterii.

11. În cazul comunelor, listele electorale se întocmesc pe sate şi, după caz, pe străzi, iar în cazul oraşelor şi municipiilor 
– pe străzi şi blocuri. Ordinea de înscriere se stabileşte de primării.
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12. În lista electorală de bază se includ militarii aflaţi în unităţile militare, precum şi membrii familiilor acestora, alţi alegă-
tori care domiciliază pe teritoriul unităţilor militare.

13. Militarii domiciliaţi în afara unităţilor militare, precum şi membrii familiilor lor, se înscriu în listele electorale de la do-
miciliu.

14. Persoanele internate în spitalele amplasate pe acelaşi sector cu domiciliul lor, sînt incluse în listele electorale de bază 
şi votează conform regulilor votării la domiciliu.

15. Listele electorale de bază a categoriilor de alegători arătate la pct. 12 şi 14 se întocmesc de conducătorii instituţiilor 
corespunzătoare şi se transmit către secţia de votare din perimetrul respectiv.

16. Pentru secţiile de votare constituite pe lîngă misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova, lis-
tele electorale de bază se întocmesc de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare care activează pe 
teritoriul statelor respective.

17. Listele electorale de bază pentru secţiile de votare din străinătate, constituite în afara misiunilor diplomatice sau ofi-
ciilor consulare ale Republicii Moldova, se tipăresc de Comisia Electorală Centrală şi se distribuie, cu 5 zile înainte de 
ziua alegerilor, birourilor electorale ale secţiilor de votare.

18. În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa în perioada dintre data întocmirii listelor electorale de 
bază şi data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare corespunzător domiciliului precedent, la solicitarea alegătoru-
lui şi pe baza actului de identitate acceptat pentru participarea la votare, îi eliberează un certificat pentru drept de vot.

19. Alegătorul care a primit certificat pentru drept de vot confirmă primirea acestuia, semnînd în lista electorală de bază 
în dreptul numelui său, la rubrica „Notă”. În aceeaşi rubrică se indică data eliberării, numărul certificatului pentru 
drept de vot şi numele membrului biroului electoral care l-a eliberat.

20. Înregistrarea alegătorilor în listele electorale de bază încetează cel mai tîrziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor. 
Orice alte modificări şi completări sînt posibile cel tîrziu cu 5 zile pînă la ziua alegerilor.

Secţiunea 2. Transmiterea listelor electorale Comisiei Electorale Centrale şi birourilor electorale ale secţiilor de votare

21. După ce au fost întocmite, listele electorale de bază se semnează de către primarul localităţii.

22. Un exemplar al listelor electorale pe hîrtie se transmite, cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua votării, în baza unui 
proces-verbal, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, iar al doilea exemplar se păstrează la primărie.

23. Listele electorale se fac accesibile în localurile secţiilor de votare, cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor.

Secţiunea 3. Includerea în/excluderea din listă a alegătorilor de către biroul electoral al secţiei de votare

24. Alegătorilor li se asigură posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale şi de a verifica corectitudinea întocmirii lor.

25. În cazul depistării unor erori în listă, alegătorul va depune o cerere scrisă însoţită de acte doveditoare care se anexea-
ză la lista electorală.

26. Modificările în listele electorale se efectuează de către membrii biroului electoral al secţiei de votare.

27. Excluderea din listă se efectuează prin tragerea unei linii peste datele despre alegătorul care a solicitat modificările 
respective, indicîndu-se la rubrica „Notă” data cînd a fost efectuată excluderea şi numele membrului biroului electoral 
al secţiei de votare care a efectuat înscrierea.

28. Includerea alegătorului în lista electorală se face prin înscrierea acestuia la sfîrşitul listei, atribuindui-se numărul de 
ordine imediat următor.
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29. Modificarea în listă a datelor personale ale alegătorului se efectuează prin tragerea unei linii peste înscrisul incorect 
şi înscrierea în aceeaşi rubrică a datelor corecte.

30. Alegătorii au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva 
altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu cu 5 zile înainte de alegeri.

31. Contestaţiile se examinează de către organele electorale respective în decurs de 24 de ore, iar deciziile acestora pot 
fi contestate de subiecţii interesaţi în organele electorale ierarhic superioare şi instanţa de judecată, după procedura 
stabilită, în cazul în care aceştia au primit refuz de corectare, includere sau excludere din/în lista electorală de bază.

32. Informaţia privind modificările efectuate în listele electorale de către biroul electoral al secţiei de votare se comunică 
primăriei şi ulterior Comisiei Electorale Centrale, cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor, pentru operarea modifi-
cărilor în exemplarul care se păstrează în primărie.

Capitolul III. lista electorală suplimentară

33. Înscrierea alegătorilor în lista electorală suplimentară se efectuează de către secretarul biroului electoral al secţiei de 
votare şi se semnează de către acesta.

34. În lista electorală suplimentară se înscriu:

a) alegătorii din raza secţiei de votare care nu au fost incluşi în listele electorale de bază, la prezentarea documen-
tului ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare în cauză;

b) alegătorii cu certificate pentru drept de vot. Certificatele pentru drept de vot se anexează la lista electorală supli-
mentară;

c) alegătorii care nu au fost incluşi în listele electorale de bază pe motiv că nu au viză de domiciliu ori de reşedinţă 
vor putea vota în secţiile de votare corespunzătoare locului de înregistrare la ultimul domiciliu sau reşedinţă;

d) persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele con-
damnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune 
contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre 
judecătorească definitivă, aflate în instituţiile penitenciare;

e) alegătorii cu drept de vot, care în ziua votării se află în staţiuni balneare, case de odihnă, spitale amplasate în altă 
localitate decît locul permanent de trai al bolnavului, dar situate pe teritoriul Republicii Moldova.

35. Cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot aflaţi în străinătate care nu figurează în listele electorale de bază şi nu 
şi-au exercitat dreptul de a se înregistra prealabil, şi s-au prezentat în ziua alegerilor la secţia de votare respectivă se 
includ în listele electorale suplimentare.

36. Înscrierea în lista electorală suplimentară pentru persoanele arătate la pct. 40 lit. d) şi e) se efectuează cu 2 săptămîni 
înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. Datele personale pentru această categorie de 
alegători se introduc în formularul listei electorale suplimentare de către conducătorul instituţiei corespunzătoare, se 
semnează şi se autentifică cu ştampila instituţiei şi se transmit, în ziua precedentă votării, biroului electoral al secţiei 
de votare din perimetrul respectiv.

37. În ziua votării, membrii biroului electoral al secţiei de votare se deplasează cu urna mobilă în instituţiile respective şi 
cu formularul listei electorale suplimentare.

38. Conducătorii instituţiilor respective vor estima numărul persoanelor care vor participa la votare şi vor solicita biroului 
electoral al secţiei de votare un număr suficient de buletine de vot specificînd numărul acestora în limba de stat şi 
limba rusă.

Capitolul IV. lista electorală pentru votarea la locul aflării

39. Lista electorală pentru votarea la locul aflării se întocmeşte de către biroul electoral al secţiei de votare şi se semnează 
de către membrul birului.
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40. În baza listei electorale pentru votarea la locul aflării votează doar alegătorii care, din motive de sănătate sau din alte 
motive temeinice, nu pot veni în localul de votare

41. Înscrierea în lista electorală pentru votarea la locul aflării se efectuează în baza cererii scrise a solicitantului, începînd 
cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării.

42. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00 dacă se prezintă şi certificat medical.

43. În conformitate cu art. 55 din Codul electoral, la locul aflării votează:

a) alegătorii care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice (bolnavii care stau acasă, bătrînii), nu pot 
veni în localul de votare;

b) persoanele arătate la pct. 14, 40 lit. d) şi e).

44. Lista electorală pentru votarea la locul aflării pentru alegătorii care din motive de sănătate sau din alte motive temei-
nice, nu pot veni în localul de votare se anexează la lista electorală de bază, făcîndu-se în aceasta menţiunea „Votat la 
locul aflării” în dreptul numelui persoanei respective.
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Anexa nr. 18, Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă

Aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3391 din 30 iulie 2010
şi completată prin HCEC nr. 3736 din 29.10.2010

1. În cazul în care alegătorii, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice (bolnavii care stau acasă, bătrînii), nu 
pot veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestora, cel puţin 
doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află 
aceşti alegători.

2. Conform aceloraşi reguli ale votării la locul aflării votează:

a) persoanele internate în spitalele amplasate pe acelaşi sector cu domiciliul lor, fiind incluse în listele electorale de 
bază;

b) persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele con-
damnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune 
contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre 
judecătorească definitivă, aflate în instituţiile penitenciare, fiind incluse în listele electorale suplimentare;

c) alegătorii cu drept de vot care în ziua votării se află în staţiuni balneare, case de odihnă, spitale amplasate în altă 
localitate decît locul permanent de trai al bolnavului, dar situate pe teritoriul Republicii Moldova, fiind incluşi în 
listele electorale suplimentare.

3. Cererile, în formă scrisă, privind votarea la locul aflării se depun la biroul electoral al secţiei de votare, începînd cu 2 
săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării, conform anexei nr. 1 la prezenta Instruc-
ţiune.

În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00 dacă se prezintă şi certificat medical.

Cererile scrise privind votarea la locul aflării se depun personal de către alegătorii solicitanţi. Persoana care se află în im-
posibilitate de a depune individual cererea privind votarea la locul aflării, din motive de sănătate sau din alte motive temei-
nice, poate depune cererea prin intermediul unui membru al familiei sale sau, după caz, poate solicita asistentului social din 
cadrul primăriei intervenţia în acest sens.

Persoanele cu dizabilităţi de vedere (orbii) vor putea înainta cereri privind votarea la locul aflării inclusiv în formă orală.

Biroul electoral al secţiei de votare va întocmi Registrul cererilor alegătorilor privind votarea la locul aflării, conform ane-
xei nr. 2 la prezenta Instrucţiune.

4. Alegătorii care au depus cereri conform prevederilor pct. 3 din prezenta Instrucţiune urmează să voteze conform 
listei de alegători pentru votarea la locul aflării întocmită de biroul electoral al secţiei de votare. Persoanele neînscrise 
într-o asemenea listă nu pot vota la locul aflării.

În lista electorală (de bază), în dreptul numelui persoanei respective se face menţiunea „Votat la locul aflării”. Lista de ale-
gători care au solicitat votarea la locul aflării se anexează la lista electorală (de bază).

5. Alegătorul poate adresa biroului electoral solicitarea, în formă scrisă, prin care îşi retrage cererea privind votarea la 
locul aflării, în cazul în care a dispărut temeiul (motivul) pentru care a solicitat a votarea la locul aflării.

Solicitarea de a retrage cererea privind votarea la locul aflării se depune, în formă scrisă, la biroul electoral al secţiei de 
votare pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării.
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Biroul electoral al secţiei de votare care recepţionează solicitarea, cu privire la retragerea cererii privind votarea la locul 
aflării, efectuează înscrierea cu menţiunea „Retrasă” în Registrul cererilor alegătorilor privind votarea la locul aflării, la rubrica 
Note. Aceşti alegători urmează să voteze conform listei electorale (de bază).

6. Alegătorii specificaţi în pct. 2 lit. b) şi c) a prezentei Instrucţiuni sînt înscrişi în listele suplimentare de către conducă-
torii instituţiilor respective.

În ziua votării, membrii biroului electoral al secţiei de votare se deplasează cu urna mobilă în instituţiile respective şi cu 
formularul listei electorale suplimentare.

7. Numărul de buletine de vot trebuie să coincidă cu numărul de alegători care au solicitat votarea la locul aflării. Bu-
letinele de vot se eliberează membrilor biroului electoral al secţiei de votare în baza Registrului de transmitere a 
buletinelor de vot, conform anexei nr. 3 la prezenta Instrucţiune.

8. Numărul de urne de vot mobile se stabileşte prin hotărîre a biroului electoral al secţiei de votare, conform anexei nr. 
4 la prezenta Instrucţiune.

9. În ziua alegerilor, la ora 07.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa a cel puţin jumătate din 
membrii biroului electoral şi observatorilor acreditaţi, verifică urna (urnele) de vot mobilă, o sigilează, verifică exis-
tenţa listei de alegători care au solicitat votarea la locul aflării, buletinele de vot, ştampila cu inscripţia „Votat” şi cea cu 
menţiunea care confirmă votarea în ziua respectivă.

10. Pentru a asigura buna funcţionare a biroului electoral al secţiei de votare în ziua votării, membrii desemnaţi, pentru 
a se deplasa la locul aflării alegătorilor cu urna de vot mobilă, pot fi însoţiţi de persoanele autorizate să asiste la ope-
raţiunile electorale. Membrii biroului electoral plecaţi cu urna mobilă trebuie să revină la secţia de votare pînă la ora 
21.00.

11. Pentru a evita completarea greşită a buletinelor de vot, membrii biroului electoral al secţiei de votare care se depla-
sează cu urna mobilă, urmează să explice alegătorilor procedura de vot prevăzută de Codul electoral, fără a influenţa 
voinţa alegătorului.

12. În cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare autorizează scoaterea din localul secţiei de votare 
a urnei de vot mobile, faptul acesta, precum şi lista de alegători care au solicitat votarea la locul aflării sînt aduse la 
cunoştinţa persoanelor autorizate şi li se asigură posibilitatea să asiste la operaţiunile electorale. Refuzul acestor 
persoane de a însoţi membrii biroului electoral plecaţi cu urna mobilă nu împiedică organul electoral să exercite 
procedura de vot cu urna mobilă.

13. După efectuarea votării la locul aflării, buletinele de vot neutilizate se returnează biroului electoral al secţiei de vota-
re, despre care fapt se consemnează în raportul biroului electoral.

14. După expirarea timpului rezervat votării, la ora 21.00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa 
persoanelor autorizate să asiste la operaţiunile electorale, verifică integritatea sigiliului aplicat pe urna de vot mobilă. 
După verificarea sigiliului, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa membrilor biroului electoral 
şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiunile electorale, deschide urna mobilă, numără buletinele de vot din 
ea.

Buletinele din urnele de vot mobile se numără mai întîi separat, se confruntă cu numărul de buletine ce au fost eliberate 
în acest scop, apoi se adună la celelalte buletine pentru a număra voturile obţinute de concurenţii electorali în cazul alegeri-
lor parlamentare sau locale şi, respectiv, voturile ce exprimă opţiunea „pentru” şi „contra” în cazul referendumului.

După numărarea acestora, conform prevederilor art. 56 din Codul electoral, se deschid celelalte urne.



�2

Comisia Electorală Centrală 

Anexa nr. 19, Extras din Instrucţiunea privind procesul de transmitere şi colectare a informaţiilor electorale la 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare şi locale generale.

Aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 943 din 1 martie 2005,

modificată şi completată prin hotărîrile CEC
nr.387 din 12 decembrie 2006,

nr. 2401 din 27 martie 2009,
nr. 2721 din 10 iulie 2009

nr. 3663 din 15.10.2010

În scopul organizării şi desfăşurării procesului de transmitere şi colectare a informaţiilor electorale pentru alegeri, Comisia 
Electorală Centrală stabileşte următoarele:

1. În sensul prezentei Instrucţiuni, informaţiile electorale reprezintă: informaţiile privind constituirea secţiilor de vo-
tare, informaţiile privind deschiderea secţiilor de votare, informaţiile privind numărul de alegători incluşi în listele 
electorale, informaţiile privind desfăşurarea votării (numărul de alegători incluşi în listele suplimentare, numărul de 
alegători care au participat la votare), informaţiile cuprinse în procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale 
secţiilor de votare, informaţiile conţinute în procesele-verbale întocmite de consiliile electorale de circumscripţie.

4. În ziua alegerilor, la orele 9.15, 12.15, 15.15, 18.15 şi 21.15, birourile electorale ale secţiilor de votare transmit consilii-
lor electorale de circumscripţie, prin intermediul reţelei telefonice, informaţiile privind desfăşurarea votării (numărul 
de alegători incluşi în listele suplimentare, numărul de alegători care au participat la votare). Datele se introduc într-
un formular special (conform anexei nr. 3) care este semnat de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

6. După întocmirea în mai multe exemplare de către biroul electoral al secţiei de votare a procesului-verbal privind 
rezultatele numărării voturilor şi semnarea lor, biroul electoral al secţiei de votare predă un exemplar al acestuia con-
siliului electoral de circumscripţie.

Anexa nr. 3

InfoRMAţIE

cu privire la desfăşurarea alegerilor

______________________________________________
_______________________________

circumscripţia electorală ________________ nr. _______
secţia de votare ___________________ nr. _____

Ora Numărul de alegători incluşi în listele 
suplimentare

Numărul de alegători care au participat la 
votare

9:15   
12:15   
15:15   
18:15   
21:15

Preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare _____________________

semnătura
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Anexa nr. 20, Extras din Instrucţiunea privind ordinea de împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor şi 
materialelor electorale la alegerile parlamentare

Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3615 din 8 octombrie 2010

I. dispoziţii generale

1. Biroul electoral al secţiei de votare predă consiliului electoral de circumscripţie documentele şi materialele electorale 
cît de curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 18 ore după anunţarea închiderii secţiei de votare.

4. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi al consiliului electoral de circumscripţie trebuie să asigure ca 
toate documentele şi materialele electorale să fie transportate însoţite de paza poliţiei şi de cel puţin doi membri.

II. împachetarea şi sigilarea documentelor şi materialelor electorale

5. Biroul electoral al secţiei de votare va împacheta şi va sigila documentele şi materialele electorale în felul următor:

1) Buletinele de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral se pun în cutii (pachete) aparte, care se sigilează;

2) Buletinele de vot nevalabile, neutilizate şi anulate se pun în cutii (pachete) aparte, care se sigilează;

3) Listele electorale de bază şi pentru votarea la locul aflării cu cererile privind solicitarea votării la locul aflării, certifica-
tele medicale şi listele electorale suplimentare cu certificatele pentru drept de vot în baza cărora au votat alegătorii 
se pun într-o cutie (pachet), care se sigilează;

4) Certificatele pentru drept de vot neutilizate şi anulate, actul de primire/predare a certificatelor pentru drept de vot, 
registrul de evidenţă a eliberării certificatelor pentru drept de vot şi actul de anulare a certificatelor se pun într-o cutie 
(pachet), care se sigilează;

5) Ştampilele biroului electoral al secţiei de votare şi tuşierele se pun în cutii (pachete) aparte.

III. Transmiterea documentelor şi materialelor electorale de către biroul electoral al secţiei de votare

8. Biroul electoral al secţiei de votare transmite consiliului electoral de circumscripţie prin act de predare-recepţionare 
următoarele documente şi materiale electorale:

1) Mapa nr. 1 care conţine:

Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare, la care se anexează:

a) Formularul special pentru numărarea voturilor;
b) Actul de constatare a numărului de buletine de vot, întocmit de birou. (Actul se întocmeşte în cazul în care, după 

numărarea buletinelor de vot, numărul lor este mai mare sau mai mic decît numărul care a fost solicitat pentru 
tipărire);

2) Mapa nr. 2 care conţine:

Raportul biroului electoral al secţiei de votare, la care se anexează:
a) Procesul-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în ziua alegerilor;
b) Cererile şi contestaţiile, însoţite de hotărîrile adoptate cu privire la soluţionarea lor, registrul de evidenţă a con-

testaţiilor;
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3) Mapa nr. 3 care conţine:

Procesele-verbale ale şedinţelor şi documentele anexate la ele;

4) Mapa nr. 4 care conţine:

Hotărîrile adoptate şi documentele anexate la ele;

5) Documentele şi materialele electorale împachetate şi sigilate, după cum este indicat la capitolul II, pct. 5:

a) Buletinele de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral;
b) Buletinele de vot nevalabile, neutilizate şi anulate;
c) Listele electorale de bază şi pentru votarea la locul aflării cu cererile privind solicitarea votării la locul aflării, cer-

tificatele medicale şi listele electorale suplimentare cu certificatele pentru drept de vot în baza cărora au votat 
alegătorii;

d) Certificatele pentru drept de vot neutilizate şi anulate, actul de primire/predare a certificatelor pentru drept de 
vot, registrul de evidenţă a eliberării certificatelor pentru drept de vot şi actul de anulare a certificatelor;

e) Ştampilele şi tuşierele.

V. Transmiterea documentelor şi materialelor electorale de către biroul electoral al secţiei de votare către primărie

11. Biroul electoral al secţiei de votare transmite primăriei în a cărei circumscripţie a activat următoarele documente şi 
materiale electorale:

1) Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor întocmit de biroul electoral ale secţiei de votare;
2) Raportul biroului electoral al secţiei de votare;
3) Exemplarele Codului electoral, Regulamentele, Instrucţiunile privind activitatea organelor electorale şi alte ma-

teriale electorale;
4) Urnele de vot şi alte bunuri.
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Anexa nr. 21, Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele elec-
torale în perioada electorală.

Aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 3353 din 20 iulie 2010,

completat prin hotărîrea CEC
nr.3568 din 5 octombrie 2010

Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în 
perioada electorală

Capitolul I. dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament, elaborat în conformitate cu prevederile Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 
şi cu actele normative în vigoare, stabileşte şi explică procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către 
organele electorale în perioada electorală.

În procesul de examinare şi soluţionare a contestaţiilor, organele electorale se vor conduce de Constituţia Republicii 
Moldova, Codul electoral, legislaţia în vigoare, prezentul Regulament şi tratatele internaţionale în domeniu la care Republica 
Moldova este parte.

Activitatea de gestionare a contestaţiilor va fi realizată cu respectarea principiilor de legalitate, imparţialitate, transparen-
ţă şi egalitate.

Membrii organelor electorale, în procesul de examinare şi soluţionare a contestaţiilor, vor da dovadă de competenţă 
profesională şi vor trata în mod deschis, imparţial şi echitabil toţi subiecţii implicaţi în acest proces.

2. În sensul prezentului Regulament, contestaţia reprezintă o cerere, în formă scrisă, de anulare sau revizuire a unui act, 
a unei hotărîri sau de contestare a legalităţii acţiunilor/inacţiunilor organelor electorale sau concurenţilor electorali, 
după caz, participanţilor la referendum, de reclamare a încălcării Codului electoral, precum şi a actelor administrative 
cu caracter individual sau normativ emise de Comisia Electorală Centrală.

Contestaţia se întocmeşte în formă scrisă şi va corespunde cerinţelor stabilite de art. 65 alin. (5) din Codul electoral.

La întocmirea acesteia, contestatarul se va conduce de modelul arătat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

3. În cauzele electorale examinate de către organele electorale, în calitate de parte a unei contestaţii poate apărea 
alegătorul, concurentul electoral sau organul electoral ale cărui acţiuni/inacţiuni şi hotărîri se contestă, după caz, 
participanţii la referendum.

Alegătorul depune contestaţii în mod personal sau prin intermediul reprezentantului legal.

Contestaţia concurentului electoral poate fi depusă de reprezentantul acestuia în organul electoral respectiv sau de o 
persoană împuternicită de concurentul electoral prin procură.

Contestaţiile depuse de persoane neîmputernicite nu se examinează de către organele electorale şi se restituie depună-
torilor, prin scrisoare de însoţire, în cel mai scurt timp posibil, cu indicarea motivului refuzului de a le examina.

La fel, în cazul în care obiectul contestaţiei depuse nu constituie contestarea unor acţiuni/inacţiuni ale concurenţilor 
electorali sau acţiuni/inacţiuni, precum şi hotărîri ale organelor electorale, aceasta nu se examinează şi se restituie depună-
torului, ca fiind depusă contrar prevederilor art. 65 alin. (1) din Codul electoral.
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Capitolul II. depunerea contestaţiilor

4. În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) şi art. 66 alin. (1) din Codul electoral, alegătorii şi concurenţii electorali 
pot contesta la organul electoral acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile organelor electorale, precum şi acţiunile/inacţiunile 
concurenţilor electorali în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrşirii acţiunii/identificării inacţiunii sau adop-
tării hotărîrii, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. Termenul de depunere se calculează începînd cu ziua următoare zilei 
în care a fost săvîrşită acţiunea, a fost identificată inacţiunea sau a fost adoptată hotărîrea.

Contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală se depun la Curtea de Apel 
Chişinău şi se examinează în termen de 5 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor, în conformi-
tate cu prevederile Codului de procedură civilă şi ale Legii contenciosului administrativ.

Depunerea cererii în instanţa de judecată trebuie precedată de contestarea prealabilă în organul electoral ierarhic 
superior organului al cărui act se contestă.

5. Organul electoral recepţionează şi înregistrează contestaţia într-un Registru special de evidenţă a contestaţiilor, atri-
buindu-i număr de înregistrare şi indicînd data şi ora recepţionării (anexa nr. 2 la prezentul Regulament).

6. Preşedintele organului electoral, în urma unei analize prealabile a conţinutului contestaţiei depuse, decide asupra 
repartizării spre examinare şi elaborare a proiectului de hotărîre pe marginea contestaţiei primite către unul dintre 
membrii organului electoral respectiv.

Preşedintele organului electoral asigură, de comun acord cu membrul responsabil de soluţionarea contestaţiei, include-
rea în ordinea de zi pentru următoarea şedinţă, ţinînd cont de termenul de examinare prevăzut de art. 67 alin. (2) din Codul 
electoral, a chestiunii privind examinarea proiectului de hotărîre pe marginea contestaţiei.

7. Contestaţiile ce ţin de listele electorale (privind neincluderea sau excluderea alegătorului din lista electorală, precum 
şi alte incorectitudini din listele electorale) se depun la organele electorale respective care le examinează în decurs 
de 24 de ore. Refuzul organelor electorale de a corecta, include sau exclude din lista electorală poate fi contestat de 
subiecţii interesaţi în instanţa de contencios administrativ (art.40 din Codul electoral).

Capitolul III. Examinarea şi soluţionarea contestaţiei

Secţiunea 1. Verificarea corespunderii contestaţiei prevederilor legii

8. Membrul organului electoral responsabil de examinarea contestaţiei verifică dacă forma şi cuprinsul acesteia cores-
pund cerinţelor stabilite de art. 65 alin. (5) din Codul electoral.

În calitate de probe aduse la contestaţia depusă pot servi înregistrările audio/video, fotografiile, înscrisurile, declaraţiile 
în scris ale martorilor.

Probele prezentate trebuie să corespundă cerinţelor de admisibilitate şi pertinenţă.

9. În situaţia în care la etapa verificării se stabileşte că examinarea nu ţine de competenţa organului electoral respectiv, 
contestaţia, precum şi materialele anexate la ea urmează a fi transmise, prin scrisoare de însoţire, spre examinare 
conform competenţei, în cel mult două zile calendaristice de la data recepţionării.

Organul electoral respectiv are obligaţia de a informa contestatarul despre faptul remiterii contestaţiei organului compe-
tent de soluţionarea a acesteia.

Secţiunea 2. Examinarea în fond a contestaţiei

10. Şedinţele Comisiei Electorale Centrale în cadrul cărora se vor examina proiectele de hotărîri cu privire la contestaţii 
se vor desfăşura în strictă conformitate cu prevederile Secţiunii V din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei 
Electorale Centrale aprobat prin hotărîrea sa nr. 137 din 14 februarie 2006.
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Celelalte organe electorale, în procesul de examinare a proiectelor de hotărîri cu privire la contestaţii, se vor călăuzi de 
regulamentele de activitate ale acestor organe aprobate prin hotărîrea Comisiei, precum şi de dispoziţiile pct. 43-50 din Re-
gulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale sus-menţionat.

11. Luînd în considerare termenele restrînse de examinare a litigiilor electorale, membrul organului electoral, responsa-
bil de examinarea şi elaborarea proiectului de hotărîre, urmează să înştiinţeze (telefonic) părţile ale căror acţiuni/in-
acţiuni sau hotărîri se contestă, să explice conţinutul contestaţiei şi să transmită, după caz, copia de pe contestaţie 
(prin poştă, fax) în cel mai scurt timp posibil.

12. Membrul organului electoral responsabil de examinarea contestaţiei are obligaţia de a înştiinţa părţile contestaţiei 
despre data şi ora desfăşurării şedinţei la care se va examina contestaţia.

13. Subiectul electoral, în privinţa căruia a fost depusă o contestaţie, va avea posibilitatea să-şi prezinte propria poziţie şi 
să contraargumenteze faptele imputate, cu anexarea probelor corespunzătoare. Referinţa (răspunsul) la pretenţiile 
de fapt invocate în contestaţie şi probele aduse împotriva fiecărei revendicări se va întocmi, de regulă, în formă scrisă 
de către partea vizată şi va fi prezentată organului electoral la care a fost depusă contestaţia cel tîrziu în ziua prece-
dentă şedinţei la care a fost inclusă în ordinea de zi examinarea proiectului de hotărîre.

14. În cazul nedepunerii referinţei şi a probelor de care dispune în termenele sus-indicate, partea ale cărei acţiuni/inacţi-
uni sau hotărîri sînt contestate va trebui să-şi prezinte poziţia, personal sau prin reprezentat legal, în cadrul şedinţei 
la care se va examina proiectul hotărîrii. Neprezentarea părţii în şedinţă nu va împiedica examinarea propriu-zisă a 
contestaţiei şi luarea unei hotărîri pe marginea acesteia.

15. În baza materialelor acumulate, membrul responsabil de examinare elaborează proiectul de hotărîre cu privire la 
soluţionarea contestaţiei şi o prezintă, în calitate de raportor, în cadrul şedinţei organului electoral respectiv.

La elaborarea proiectului de hotărîre cu privire la contestaţie, membrii organelor electorale urmează să ţină cont de ur-
mătoarea structură (anexa nr. 3 la prezentul Regulament):

a) titlul;
b) partea introductivă;
c) partea descriptivă (faptele invocate în contestaţie de către contestatar şi, respectiv, poziţia pîrîtului);
d) motivarea (faptele constatate de organul electoral în baza probelor anexate, temeiul legal de care s-a călăuzit 

organul electoral);
e) dispozitiv (concluzia organului electoral privind admiterea integrală sau parţială; respingerea integrală sau parţi-

ală);
f ) formula de atestare a autenticităţii hotărîrii.

16. Examinarea contestaţiei în cadrul şedinţei organului electoral începe prin oferirea cuvîntului părţilor acesteia pentru 
expunerea poziţiei şi prezentarea probelor de către contestatar, partea ale cărei acţiuni/inacţiuni sau hotărîri se con-
testă, precum şi persoanelor terţe vizate în contestaţie.

După aceasta, raportorul proiectului de hotărîre prezintă şi susţine în cadrul şedinţei poziţia (partea motivată) expusă 
în proiect, modificările operate după audierea părţilor sau prezentarea de probe suplimentare relevante cazului, precum şi 
temeiurile de fapt şi de drept care l-au determinat să ajungă la soluţia respectivă (partea dispozitivă).

Ceilalţi membri ai organului electoral sînt în drept să precizeze anumite circumstanţe referitoare la proiect, să adreseze 
întrebări raportorului proiectului de hotărîre, precum şi părţilor contestaţiei examinate.

17. În cursul procedurii de dezbatere a proiectului de hotărîre cu privire la contestaţie, ceilalţi membri ai organului elec-
toral respectiv pot înainta propuneri de modificare şi/sau completare a proiectului care vor fi supuse votului în mod 
separat.

18. Membrul care va înainta propuneri de modificare şi/sau completare a proiectului hotărîrii va formula în mod clar şi 
coerent amendamentele propuse, pentru a putea fi supuse votului de către preşedintele organului electoral.
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19. În cazul în care modificările şi completările la proiect vor fi adoptate, proiectul hotărîrii va fi supus votului în întregime 
cu amendamentele operate.

20. La examinarea proiectului de hotărîre organul electoral este în drept să adopte sau să amîne examinarea acestuia 
pentru a fi transmis, în cazul apariţiei unor noi circumstanţe şi/sau probe relevante cazului examinat care necesită o 
examinare suplimentară, pentru rectificare şi perfecţionare membrilor organului electoral respectiv care au elaborat 
proiectul, cu implicarea, după caz, şi a altor membri ai organului electoral, iar în cazul Comisiei Electorale Centrale şi 
funcţionarilor din cadrul Aparatului Comisiei.

21. Oricare dintre membrii organului electoral, în cazul examinării repetate a proiectului de hotărîre, poate să elaboreze 
un proiect nou, care va fi unul de alternativă. Dacă şi în cazul examinării repetate proiectul de hotărîre iniţial nu va fi 
adoptat în redacţia prezentată, se va examina proiectul de alternativă.

Proiectele hotărîrilor de alternativă se vor examina conform procedurii iniţiale descrise de prezentul Regulament.

22. Proiectele de hotărîri sau propunerile respinse de membrii organelor electorale nu pot fi supuse reexaminării în ca-
drul aceleiaşi şedinţe.

Secţiunea 3. Adoptarea hotărîrii cu privire la contestaţie

23. Etapa de examinare şi dezbatere a proiectului de hotărîre cu privire la contestaţie se finisează cu procedura de votare 
şi adoptarea hotărîrii.

24. Procedura de votare începe cu citirea părţii dispozitive a proiectului de hotărîre, după care preşedintele organului 
electoral propune ca proiectul de hotărîre să fie supus votului în întregime.

25. Hotărîrea cu privire la contestaţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor organului electoral şi în conformitate cu 
procedura descrisă în regulamentele de activitate ale acestor organe.

26. Organul electoral, după examinarea contestaţiei, este în drept să adopte una dintre următoarele hotărîri:

a) să admită integral sau parţial contestaţia şi să constate încălcările prevederilor legislaţiei electorale;
b) să respingă integral contestaţia ca fiind neîntemeiată, din lipsă de probe sau cu încălcarea termenelor de depu-

nere a acesteia.

În cazul contestării hotărîrilor emise de organele electorale inferioare, organul electoral ierarhic superior este în drept:

a) să respingă contestaţia şi să menţină în vigoare hotărîrea organului electoral ierarhic inferior;
b) să admită contestaţia şi să abroge integral sau parţial hotărîrea organului electoral ierarhic inferior, emiţînd o 

nouă hotărîre.

27. În cazul constatării încălcărilor prevederilor legislaţiei electorale, organul electoral urmează să decidă asupra tragerii 
la răspundere juridică a subiecţilor care se fac vinovaţi de comiterea încălcărilor şi aplicării sancţiunilor conform pre-
vederilor art. 69 din Codul electoral, să ceară înlăturarea încălcărilor legislaţiei electorale constatate de către părţile 
ce se fac vinovate de comiterea acestora, după caz, să propună organului competent aplicarea sancţiunilor faţă de 
subiecţii vinovaţi.

28. Organul electoral care a examinat şi soluţionat contestaţia urmează să asigure şi întocmirea procesului-verbal al şe-
dinţei la care au avut loc dezbaterile şi a fost adoptată hotărîrea cu privire la soluţionarea contestaţiei.

Chestiunea cu privire la examinarea şi soluţionarea contestaţiei trebuie să fie reflectată în procesul-verbal al şedinţei 
într-un mod cît mai precis şi coerent, cu reflectarea celor mai importante şi stringente aspecte abordate în cadrul şedinţei 
respective.

În procesul-verbal al şedinţei se vor descrie următoarele momente relevante la examinarea cauzei: esenţa şi cerinţele 
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înaintate în contestaţie, părţile, poziţia şi/sau declaraţiile părţilor implicate în procesul de examinare a contestaţiei, esenţa 
amendamentelor propuse la proiectul hotărîrii, procedura de vot (proiectul hotărîrii supus votului, modalitatea votării: pu-
blic, nominal sau secret).

29. Hotărîrea cu privire la contestaţie, după adoptarea ei, va fi semnată de preşedintele şi de secretarul organului electo-
ral.

În cazul absenţei preşedintelui organului electoral, hotărîrea va fi semnată de vicepreşedintele acestuia, iar în lipsa secre-
tarului, de către un membru împuternicit în cadrul şedinţei.

30. Subiecţii vizaţi vor fi informaţi asupra soluţiei luate şi a hotărîrii adoptate, cu transmiterea, după caz, a copiei de pe 
hotărîre (prin poştă, fax) cel tîrziu a doua zi lucrătoare după adoptarea acesteia.

31. Organul electoral efectuează controlul îndeplinirii hotărîrii adoptate.

Anexa № 1

Modelul formularului de contestaţie

Destinatarul _____________________
(organul electoral)

Contestatarul (datele de identitate):
Numele, prenumele alegătorului/Denumirea concurentului electoral,

Domiciliul/Sediul,
Telefoanele de contact

CONTESTAţIE

1. Descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări (esenţa faptei săvîrşite – în ce constă acţiunea/inacţiunea organului 
electoral sau a concurentului electoral, efectele juridice a acesteia, data/ora săvîrşirii; hotărîrea contestată – organul emi-
tent, efectele juridice ale acesteia, data adoptării).

...............................................................................................................................................................................................................................................

2. Probele pe care se întemeiază pretenţiile şi obiecţiile contestatarului (dovezile de care dispune contestatarul – înregis-
trări audio/video, declaraţiile în scris ale martorilor, poze, înscrisuri etc.). Probele prezentate trebuie să fie admisibile şi 
pertinente.

...............................................................................................................................................................................................................................................

3. Temeiul legal pe care se întemeiază pretenţiile şi obiecţiile contestatarului (cadrul normativ).

...............................................................................................................................................................................................................................................

4. Cerinţele contestatarului (descrierea expresă şi clară a pretenţiilor, posibila soluţie a problemei descrise, aşteptările în 
urma soluţionării contestaţiei, rezultatul scontat).

...............................................................................................................................................................................................................................................

5. Alte materiale (procura în cazul persoanelor reprezentate etc).

...............................................................................................................................................................................................................................................

Data depunerii_________ Semnătura contestatarului____________
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Anexa № 2

Modelul Registrului de înregistrare şi evidenţă a contestaţiilor

__________________________________________________
alegeri parlamentare, alegeri locale, referendum

_____ _________________ 20__

organul electoral nr. _____
__________________________________________________

satul (comuna), oraşul, municipiul, raionul, UTA Găgăuzia

Registrul de înregistrare şi evidenţă a contestaţiilor
___________________________

perioada

nr. 
d/o

numă-
rul de 

înregis-
trare

data şi 
ora recep-

ţionării
contesta-

ţiei

data şi 
numărul 

contestaţi-
ei recepţio-

nate

Contestata-
rul (datele de 
identificare 

şi cele de 
contact)

Conţi-
nutul 

(obiectul) 
contesta-

ţiei 

Membrul organu-
lui electoral căruia 
i-a fost repartizată 
spre examinare şi 

soluţionare contes-
taţia

Hotărîrea nr. __ 
din ___ emisă de 
organul electo-

ral. soluţia luată. 
Menţiuni despre 
mersul executării 

1 2 3 4 5 6 7 8

Preşedintele organului electoral  __________________  _____________________
           semnătura            numele, prenumele

Secretarul organului electoral  __________________  _____________________
           semnătura            numele, prenumele

Anexa № 3

Modelul structurii hotărîrii organului electoral cu privire la examinarea şi soluţionarea contestaţiei

1. Titlul

Hotărîre cu privire la contestaţia nr. ____ din ________ a contestatarului (alegător, concurent electoral, participant la 
referendum)

2. partea introductivă – cuprinde date referitoare la contestaţie (nr. şi data înregistrării de către organul electoral), auto-
rul contestaţiei: alegător (numele, prenumele) sau reprezentantul legal al acestuia (numele, prenumele, procura); concuren-
tul electoral (reprezentantul acestuia în organul electoral respectiv sau persoana împuternicită de concurent prin procură); 
participantul la referendum. La fel, se arată cerinţele/solicitările contestatarului (soluţia pe care o aşteaptă de la organul 
electoral).

3. partea descriptivă (faptele invocate în contestaţie de către contestatar şi, respectiv, poziţia pîrîtului) – conţine 
descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări de către contestatar, prevederile legislaţiei electorale încălcate în viziunea 
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contestatarului/temeiul legal pe care se fundamentează pretenţiile contestatarului, precum şi a probelor prezentate întru 
susţinerea contestaţiei. Partea descriptivă va conţine şi descrierea conţinutului referinţei/răspunsului părţii, împotriva căreia 
a fost înaintată contestaţia, la pretenţiile de fapt invocate în contestaţie şi probele aduse împotriva fiecărei revendicări. În 
anumite cazuri, va conţine şi explicaţiile altor participanţi vizaţi în contestaţie.

4. Motivarea (faptele constatate de organul electoral în baza probelor anexate) – indică circumstanţele cauzei elec-
torale, constatate de organul electoral, probele pe care se întemeiază concluziile acestuia privitoare la aceste circumstanţe, 
argumentele invocate de organul electoral la admiterea sau respingerea probelor, prevederile legislaţiei electorale pe care 
se întemeiază constatările organului electoral.

5. dispozitivul (concluzia organului electoral privind admiterea sau respingerea integrală sau parţială) – cuprinde 
decizia organului electoral privind admiterea integrală sau parţială, respingerea integrală sau parţială a contestaţiei, conform 
prevederilor indicate în pct. 26 din prezentul Regulament.

Dispozitivul hotărîrii va conţine prevederi cu privire la aplicarea sancţiunilor conform art. 69 din Codul electoral, în cazul 
în care organul electoral a constatat încălcarea prevederilor legislaţiei electorale şi a decis asupra aplicării sancţiunii cores-
punzătoare.

În cazul în care organul electoral decide asupra obligării unui subiect electoral de a înlătura încălcările legislaţiei electo-
rale admise, stoparea acţiunilor constatate ca fiind desfăşurate contrar prevederilor legislaţiei electorale, precum şi în cazul 
stabilirii modului şi termenelor de executare a hotărîrii, în partea dispozitivă se face o menţiune în acest sens.

La fel, dispozitivul hotărîrii va conţine referinţa cu privire la data intrării în vigoare a acesteia, calea şi termenul de atac al 
hotărîrii conform prevederilor art. 65-67 din Codul electoral.

6. formula de atestare a autenticităţii hotărîrii – se constituie din semnătura preşedintelui şi secretarului organului 
electoral, locul şi data emiterii hotărîrii, numărul acesteia.

În cazul absenţei preşedintelui organului electoral, hotărîrea va fi semnată de vicepreşedintele acestuia, iar în lipsa secre-
tarului, de către un membru împuternicit în cadrul şedinţei.
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Anexa nr. 22, Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Molodova aflaţi peste hotarele ţării, apro-
bat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3375 din 27 iulie 2010

Capitolul I. dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte particularităţile organizării şi desfăşurării votării cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi 
peste hotarele ţării în cadrul alegerilor parlamentare/referendumului republican..

2. În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, 
inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege.

3. Participarea la alegeri este liberă (benevolă) şi nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului cu 
scopul de a-l sili să participe sau să nu participe la alegeri.

4. Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul unei alte persoane este interzisă.

5. Orice cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot, aflat în străinătate, poate vota la o singură secţie de votare 
constituită în afara ţării, indiferent de statutul aflării sale pe teritoriul statului respectiv.

6. Membrii biroului electoral al secţiei de votare constituit în afara Republicii Moldova nu sînt în drept să examineze 
legalitatea aflării alegătorului pe teritoriul statului respectiv.

7. Actele de identitate în baza cărora se permite participarea la alegeri în afara Republicii Moldova:

a) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova;
b) livretul de marinar.

Capitolul II. Constituirea secţiilor de votare şi birourilor electorale ale secţiilor de votare

8. În cazul alegerilor parlamentare şi al referendumului republican, pe lîngă misiunile diplomatice (inclusiv reprezentan-
ţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale) şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează una sau 
mai multe secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor.

9. În afara secţiilor de votare pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, pot fi organizate, 
cu acordul autorităţilor competente ale ţării respective, secţii de votare şi în alte localităţi. Organizarea acestor secţii 
de votare se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, la propunerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afaceri-
lor Externe şi Integrării Europene şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale.

10. Informaţia despre statele şi localităţile unde vor fi înfiinţate secţii de votare în strărinătate, altele decît cele de pe lîngă 
misiunile diplomatice şi oficiile consulare, se va aduce la cunoştinţa publică îndată după determinarea acestora de 
către Guvern.

11. Toate secţiile de votare constituite în străinătate aparţin circumscripţiei electorale municipale Chişinău şi se constitu-
ie prin hotărîrea consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău.

Localul secţiei de votare se stabileşte de misiunea diplomatică sau oficiul consular.

În cazul în care secţia de votare se află în afara misiunii diplomatice sau oficiului consular, localul secţiei de votare se stabi-
leşte de către Guvern de comun acord cu autorităţile competente ale statului-gazdă. Biroul electoral cu sprijinul autorităţilor 
statului-gazdă va asigura pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor pentru vot secret, precum şi a 
tuturor consumabilelor necesare desfăşurării alegerilor.
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12. Conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova asigură informarea cetăţenilor aflaţi pe 
teritoriul statelor respective data, ora şi locul desfăşurării alegerilor prin afişarea acestei informaţii la sediul lor (în incinta 
clădirii şi/sau pe panourile informaţionale ale acestora), pe pagina lor web, precum şi prin intermediul mass-media.

13. Biroul electoral al secţiei de votare din străinătate este constituit dintr-un preşedinte, desemnat de şeful misiunii di-
plomatice ori oficiului consular din cadrul acestora sau al personalului altor instituţii ale serviciului diplomatic, şi din 
6-10 reprezentanţi ai partidelor şi altor organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, cîte unul desemnat de 
fiecare partid sau altă organizaţie social-politică.

La prima şedinţă a biroului electoral, membrii acestuia aleg din rîndul lor secretarul, adoptînd în acest sesns o hotărîre, 
comunicînd imediat consiliului electoral al circumscripţiei electorale Chişinău.

14. Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor politice şi altor 
organizaţii social-politice reprezentate în Parlament se face de către consiliul electoral al circumscripţiei electorale 
Chişinău, iar în cazul în care numărul persoanelor propuse este insuficient pentru completarea birourilor electora-
le ale secţiilor de votare din străinătate, acestea sînt completate de către Comisia Electorală Centrală, din registrul 
funcţionarilor electorali, cu persoane de o bună reputaţie, fără apartenenţă politică, cu avizul Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene.

15. Biroul electoral al secţiei de votare de comun acord cu misiunea diplomatică ori oficiul consular asigură respectarea 
ordinii de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi referendumurilor, organizează votarea în ziua stabilită, înştiinţează 
din timp organele competente ale statului de acreditare pentru asigurarea ordinii în preajma secţiei de votare.

16. Securitatea secţiei de votare va fi asigurată de organele competente ale statului gazdă, la solicitarea biroului electoral 
al secţiei de votare de comun acord cu misiunea diplomatică ori oficiul consular.

17. Materialele electorale se transmit de către Consiliul electoral de circumscripţie Chişinău preşedinţelor birourilor elec-
torale ale secţiilor se votare, cu 24 de ore înainte de ziua plecării.

Capitolul III. listele electorale

18. În secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, listele electorale se întocmesc în baza datelor colectate 
de către misiunile diplomatice/oficiile consulare care activează pe teritoriul statelor respective.

Listele electorale ale cetăţenilor care votează în secţiile de votare altele decît cele de pe lîngă misiunile diplomatice şi 
consulare se întocmesc conform procedurii stabilite în Regulamentul privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republi-
cii Moldova aflaţi în străinătate, aprobat de Comisia Electorală Centrală.

19. În listele electorale se înscriu colaboratorii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, precum şi membrii famili-
ilor lor, alegătorii care se află la evidenţă consulară permanentă sau temporară, alegătorii care au solicitat includerea 
lor în listele electorale cel tîrziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor.

20. La începutul perioadei electorale, misiunile diplomatice şi oficiile consulare aduc la cunoştinţa publică şi actualizează 
listele electorale deţinute. Cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, procedura de actualizare a listelor electorale în-
cetează. Listele actualizate, întocmite de şefii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, se trimit imediat Comisiei 
Electorale Centrale.

21. Birourile electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova vor estima numărul alegătorilor care 
vor participa la votare şi vor solicita Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău un număr 
suficient de buletine de vot specificînd numărul acestora în limba de stat şi limba rusă.

22. Alegătorii, care nu au fost înscrişi în listele electorale dar se prezintă la votare în ziua alegerilor sau referendumului, se 
înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea actelor de identitate în baza cărora se permite participarea la alegeri.
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Capitolul IV. Votarea

23. Votarea la alegeri/referendum este secretă. Localul secţiei de votare trebuie sa fie dotat cu cabine sau camere pentru 
a se evita aglomeraţia. Urnele se instalează în aşa fel încît alegătorul, pentru a se apropia de ele, să traverseze neapă-
rat cabina sau camera pentru a asigura secretul votului.

24. Votarea se efectuează într-o singură zi, între orele 07.00 şi 21.00, ora locală a ţării unde se află secţia de votare.

Biroul electoral al secţiei de votare poate decide asupra prelungirii cu cel mult 2 ore a termenului votării pentru a le per-
mite alegătorilor care aşteaptă să voteze la secţia de votare respectivă, să-şi realizeze drepturile, informînd despre prelungire 
consiliul electoral al circumspcripţiei electorale municipale Chişinău şi Comisia Electorală Centrală.

25. Securizarea votului se asigură în conformitate cu hotărîrea Comisiei Electorale Centrale cu privire la securizarea pro-
cesului de votare.

Capitolul V. numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor/referendumului

26. După expirarea timpului rezervat votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare anunţă încheierea votării 
şi dispune închiderea secţiei de votare.

27. Biroul electoral al secţiei de votare efectuează numărarea şi totalizarea voturilor în condiţiile art. 56 din Codul electo-
ral, care se aplică în modul corespunzător.

28. Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate contestaţiile 
depuse asupra operaţiunilor electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sînt transmise, prin mijloace electronice 
(inclusiv prin fax), la consiliul electoral de circumscripţie în cel mult 24 de ore de la închiderea secţiilor. Exactitatea da-
telor din aceste procese-verbale este confirmată telefonic, fax sau e-mail, iar, în cazul unor neconcordanţe şi neajunsuri 
probate suficient, acestea se corectează de către consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău.

29. Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate contesta-
ţiile depuse asupra operaţiunilor electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sînt transmise, în original, prin 
poşta diplomatică, la consiliul electoral de circumscripţie Chişinău în cel mult 48 de ore de la închiderea secţiilor. 
Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată prin semnăturile membrilor birourilor electorale, iar, 
în cazul unor neconcordanţe şi neajunsuri probate suficient, acestea se corectează de către consiliul electoral de cir-
cumscripţie Chişinău, fapt confirmat prtin întocmirea unui proces-verbal semnat de toţi membrii Consiliului electoral 
al circumscripţiei electorale municipale Chişinău.

Capitolul VI. Monitorizarea alegerilor/referendumului la secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova

30. Monitorizarea alegerilor/referendumului la secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova se efectuează de că-
tre observatorii şi reprezentanţii mass-media din Republica Moldova şi din alte state acreditaţi conform Regulamentului 
privind statutul observatorilor, aprobat prin Hotărîrea CEC nr. 590 din 30.12.2004, şi Regulamentului cu privire la acredi-
tarea şi activitatea profesională a jurnaliştilor străini în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr.359 din 02.06.1995, precum şi de reprezentanţii concurenţilor electorali/participanţilor la referendum.

31. Observatorii şi reprezentanţii mass-media, pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare constituite în afara 
Republicii Moldova se acreditează de către Comisia Electorală Centrală.

32. Lista integrală a observatorilor şi reprezentanţilor mass-media, acreditaţi pe lîngă Comisia Electorală Centrală va fi 
adusă la cunoştinţa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova pentru ca acesta să le 
remită birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate. Lista integrală a observatorilor acreditaţi este dispo-
nibilă pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md la rubrica „Referendum 2010”.

33. Accesul la procedurile electorale a observatorilor şi reprezentanţilor mass-media, acreditaţi este asigurat la prezenta-
rea legitimaţiei de acreditare împreună cu actul de identitate valabil.



��

Comisia Electorală Centrală

C. Indexul întrebărilor frecvente

1. Care sînt principiile de activitate ale organelor electorale? – pag. 18

2. Cum se întocmesc listele electorale în care sînt incluşi militarii? – pag. 19

3. În ce cazuri alegătorul este exclus din lista electorală? – pag. 19

4. Ce trebuie să facă alegătorul pentru a modifica datele personale din lista electorală? – pag. 19

5. Ce trebuie să facă biroul electoral al secţiei de votare, dacă alegătorul care şi-a luat anterior certificatul pentru drept 
de vot s-a prezentat în ziua alegerilor/referendumului la secţia sa de votare? – pag. 19

6. Care este procedura de corectare sau includere/excludere a alegătorului din lista electorală? – pag. 19

7. În ce mod şi în ce condiţii se exclud din buletinul de vot datele privind concurentul ce şi-a retras candidatura sau a 
cărui înregistrare este anulată? – pag. 19

8. Ce informaţie despre rezultatele verificării listelor electorale trebuie să transmită biroul electoral al secţiei de votare 
consiliului electoral de circumscripţie în ajunul zilei alegerilor/referendumului? – pag. 20

9. Ce acţiuni va întreprinde biroul electoral al secţiei de votare, dacă alegătorul a comunicat că în lista electorală este 
inclusă o persoană decedată care a locuit cu aceasta în acelaşi apartament/aceeaşi casă? – pag. 20

10. Ce trebuie de făcut, dacă pe sediul consiliului electoral de circumscripţie sau în localul pentru votare sînt afişate ma-
teriale de agitaţie electorală? – pag. 20

11. Care este procedura de declarare a locului şederii? – pag. 20

12. Ce măsuri trebuie luate faţă de cei care încalcă ordinea publică în biroul electoral al secţiei de votare? – pag. 20

13. În ce cazuri şi cine poate întocmi procese-verbale privind constatarea contravenţiilor? – pag. 20

14. Ce trebuie să facă biroul electoral al secţiei de votare, dacă alegătorul care şi-a luat anterior certificatul pentru drept 
de vot s-a prezentat în ziua alegerilor/referendumului la secţia sa de votare? – pag. 35

15. Ce trebuie să facă biroul electoral al secţiei de votare, dacă în localul pentru votare în ziua alegerilor/referendumului 
se face agitaţie în favoarea concurentului electoral? – pag. 35

16. Observatorul îi sfătuieşte pe alegători pentru cine să-şi dea votul. Care sînt acţiunile biroului electoral al secţiei de 
votare? – pag. 35

17. Care sînt acţiunile biroului electoral al secţiei de votare dacă depistează că observatorul în localul secţiei de votare îi 
întreabă pe alegători pentru cine vor să voteze? – pag. 35

18. Are observatorul dreptul să semneze în locul alegătorului pentru primirea buletinului de vot sau să completeze în 
buletinul de vot la rugămintea acestuia? – pag. 35

19. Observatorul propune membrilor biroului electoral al secţiei de votare ajutorul său la numărarea buletinelor de vot. 
Ce va face biroul în această situaţie? – pag. 36

20. Poate biroul secţiei de votare să-şi întrerupă activitatea în ziua votării sau nu? – pag. 36
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21. Cît timp se poate afla observatorul în secţia de votare în ziua votării? – pag. 36

22. Ce acţiuni trebuie să întreprindă biroul electoral al secţiei de votare, dacă sînt semne de deteriorare a sigiliilor de pe 
urnele de vot staţionare sau cele mobile? – pag. 36

23. Se permite eliberarea buletinul de vot alegătorului care nu deţine actul de identitate? – pag. 36

24. Alegătorul nu este inclus în lista electorală, dar doreşte să voteze. Ce trebuie de făcut în această situaţie? – pag.36

25. Ce măsuri trebuie luate faţă de cei care încalcă ordinea publică în biroul electoral al secţiei de votare? – pag. 36

26. Poate alegătorul să voteze cu ajutorul urnei mobile, dacă el nu a depus cererea în termenii stabiliţi? – pag. 37

27. Poate să voteze persoana care a venit în localul secţiei de votare, însă a depus anterior o cerere de a vota la locul 
aflării? – pag. 37

28. Membrii biroului electoral al secţiei de votare care au organizat votarea la locul aflării alegătorilor nu s-au întors pînă 
la ora 21:00 în localul secţiei de votare. Ce trebuie de făcut? – pag. 37

29. Observatorul are dreptul să efectueze înregistrări video a procesului de numărare a voturilor? – pag. 37

30. Cine primeşte procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor întocmit de biroul electoral al secţiei de votare? 
– pag. 37

Această publicaţie a fost posibilă datorită susţinerii generoase a poporului american acordată prin intermediul Agenţi-
ei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţionale (USAID). Opiniile exprimate în prezenta publicaţie, realizată de Comisia 
Electorală Centrală în colaborare cu Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES), aparţin exclusiv autorilor şi nu 
reflectă neapărat poziţia USAID sau Guvernului SUA.


