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Cuvînt introductiv

Stimaţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare!

Alegerile locale generale reprezintă un instrument important, prin intermediul 
căruia cetăţenii pot infl uenţa direct procesul decizional din localitatea în care 
domiciliază. Fiecare  alegător  are  dreptul  de  a-și  exprima  liber  opinia  în 
legătură cu activitatea  instituţiilor publice  locale. 

Prin Hotărîrea nr. 51 din 31 martie 2011 Parlamentul Republicii Moldova a 
stabilit data de 5 iunie 2011 pentru desfășurarea alegerilor locale generale. În 
această zi, urmează să fi e aleși atît primarii satelor (comunelor), orașelor (mu-
nicipiilor), cît și consilierii locali și raionali. Pentru alegerile locale generale din 
acest an, vor fi  tipărite buletine de vot care se vor deosebi după culoare.

La 5 aprilie 2011 Comisia Electorală Centrală a aprobat Programul calenda-
ristic pentru realizarea acţiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale 
generale din 5 iunie 2011.

Organele electorale de orice nivel își derulează activitatea conform termenelor  
stabilite în Programul calendaristic corespunzător. Pentru acest scrutin Comisia 
Electorală Centrală a pregătit un șir de materiale destinate instruirii funcţiona-
rilor electorali. Prezentul manual se înscrie în acest demers de creștere a pro-
fesionalismului persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor, 
fi ind adresat în speţă membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Publicaţia oferă o imagine completă asupra sarcinilor ce urmează să le rea-
lizaţi din momentul constituirii biroului electoral al secţiei de votare și pînă 
la dizolvarea lui. Vă îndemnăm să studiaţi manualul de faţă și ne exprimăm 
convingerea că explicaţiile date în această publicaţie vă vor ușura munca și vor 
contribui la optimizarea procesului electoral.

În ansamblu, scopul nostru comun este de a garanta realizarea nestingherită a 
dreptului tuturor cetăţenilor Republicii Moldova de a alege și de a fi  ales. În ca-
litatea dumneavoastră de membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
vă revine un rol decisiv în asigurarea unor alegeri libere și corecte.

Sîntem convinși că, în exercitarea obligaţiilor, veţi face tot posibilul pentru a 
fi  imparţiali, obiectivi și profesioniști. Vrem să vă aducem mulţumiri pentru 
dorinţa de a vă asuma această responsabilitate în desfășurarea alegerilor locale 
generale din 5 iunie 2011.

Vă dorim succese în activitatea Dvs.

Cu respect,

Dr. Iurie CIOCAN
Președintele Comisiei Electorale Centrale
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Rolul birourilor electorale în desfășurarea alegerilor

De la bun început trebuie să menţionăm că, spre deosebire de alegerile parlamentare, în cazul alegerilor 
locale generale sînt constituite și consilii electorale de circumscripţie de nivelul întîi. Fiecare raion, unitate 
administrativ-teritorială cu statut special, oraș (municipiu) sau sat (comună) constituie o singură circum-
scripţie electorală.

Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul doi sînt constituie de către Comisia Electorală Centrală 
(în continuare CEC) iar consiliile electorale de circumscripţie orășenești (municipale) și sătești (comu-
nale), adică de nivelul întîi, sînt constituite de către consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor 
administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova.

De reţinut că în localităţile  în  care se formează o singură secţie de votare, consiliul electoral de circum-
scripţie de nivelul întîi îndeplinește și atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare.

Atenţie! În cazul în care consiliul electoral de circumscripţie îndeplinește și funcţia de birou al 
secţiei de votare, membrii propuși de către partide, alte organizaţii social-politice și blocuri elec-
torale reprezentate în Parlament nu pot fi  membri de partid.

Notă: În sensul prezentului manual, prin noţiunea de consiliu electoral se subînţelege consiliul elec-
toral de nivelul întîi. 

Birourile electorale ale secţiilor de votare stau la baza procesului de administrare a alegerilor din 
Republica Moldova. Fiind constituite de către consiliile electorale de circumscripţie de nivelul doi și sînt 
organele electorale ierarhic inferioare. 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

CONSILIILE ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPŢIE DE NIVELUL DOI

CONSILIILE ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPŢIE DE NIVELUL ÎNTÎI

BIROURILE ELECTORALE ALE SECŢIILOR DE VOTARE

Și dacă birourile electorale ale secţiilor de votare stau la baza sistemului, atunci procedurile votării asi-
gurate de birouri constituie piatra de temelie a procesului electoral. 

Articolul 30 al Codului electoral stipulează atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare, acestea re-
zultînd din următoarele sarcini:
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 verifi carea listelor electorale – se face pentru actualizarea listelor electorale, și ca toţi cetăţenii să 
poată vota în ziua scrutinului;

 invitarea cetăţenilor la votare – se face ca fi ecare alegător să știe unde trebuie să meargă pentru a 
vota în ziua alegerilor;

 funcţionării conforme a secţiei de votare în ziua alegerilor – este important ca toţi alegătorii să 
aibă posibilitatea de a vota fără nici un obstacol și ca toate voturile să fi e numărate și totalizate co-
rect.

Urmărind scopul de a asigura exprimarea voinţei poporului prin alegeri libere și stabilind modul în care 
alegerile trebuie să se desfășoare, Codul electoral conţine și alte articole care au o incidenţă semnifi cativă 
asupra activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare. Este foarte important ca fi ecare membru al 
biroului electoral al secţiei de votare să cunoască reglementările de bază din acest domeniu, precum și re-
gulamentele și instrucţiunile adoptate de către Comisia Electorală Centrală1.  

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



Responsabilităţile din perioada electorală pînă la ziua alegerilor

Constituirea biroului electoral 

Birourile electorale ale secţiilor de votare sînt constituite de către consiliile electorale de circumscripţie de 
nivelul doi cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, dintr-un număr impar de membri, de cel puţin 5 
și cel mult 11 persoane. Candidaturile membrilor biroului electoral se propun conform schemei de mai jos.

3 membri
cîte un reprezentant de la fi ecare 

partid sau organizaţie social-politică

CONSILIILE LOCALE DE NIVELUL ÎNTÎI

l fiecare 
ă

PARTIDELE POLITICE ȘI ALTE ORGANIZAŢII 
SOCIAL-POLITICE, REPREZENTANTE ÎN 

PARLAMENT LA DATA CONSTITUIRII BIROULUI 
ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE

BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE 
VOTARE

Notă: Dacă numărul membrilor desemnaţi conform procedurii indicate în schema de mai sus nu 
este sufi cient, el va fi  completat de către consiliul electoral de circumscripţie, la propunerea Comisiei 
Electorale Centrale, din Registrul funcţionarilor electorali. 

În cazul cînd partidele, organizaţiile social-politice sau blocurile electorale nu și-au prezentat candida-
turile în componenţa biroului electoral al secţiei de votare cu cel tîrziu 7 zile înainte de expirarea terme-
nului de constituire a biroului electoral, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul 
local. Dacă nici consiliul electoral nu înaintează propunerile respective, atunci componenţa biroului elec-
toral va fi  completată de către consiliul electoral, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul 
funcţionarilor electorali.

Atenţie! Nu pot fi  propuși în calitate de membri ai biroului electoral al secţiei de votare consili-
erii în consiliile locale și membrii de partid. 

Organizarea activităţii biroului electoral

Prima ședinţă
Prima ședinţă trebuie să aibă loc în decursul a 2 zile din data constituirii biroului electoral al secţiei de 

votare. În prima ședinţă membrii biroului declară pe propria răspundere că nu sînt membri de partid. Ei nu 
au dreptul să manifeste preferinţe politice atunci cînd își exercită funcţiile în cadrul biroului electoral.

2C O M PA RT I M E N T U L  2 .
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Notă: În cadrul alegerilor locale, nu pot avea calitatea de membri ai birourilor și consiliilor electorale 
soţii, afi nii și rudele de gradul întîi și doi ale candidatului în alegeri.

Atenţie! Ca ședinţa biroului electoral să fi e considerată deliberativă, la ea trebuie să fi e prezenţi 
mai mult de 1/2 din membrii cu drept de vot deliberativ.
Hotărîrile birourilor electorale ale secţiilor de votare, adoptate în limitele competenţei lor,  sînt 
executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii și organizaţii, persoanele cu funcţii 
de răspundere, partide politice, organizaţii social-politice, blocuri electorale precum și pentru 
cetăţeni.

În tabelul expus mai jos este indicat cvorumul necesar a fi  întrunit ca ședinţa să fi e 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 și sînt consemnate 
în procesul-verbal al ședinţei respective.  În cazul parităţii de voturi, hotărîrea nu se adoptă, examinarea 
cauzei fi ind amînată pentru ședinţa imediat următoare. 

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

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

În prima sa ședinţă biroul electoral al secţiei de votare are de îndeplinit trei sarcini principale.
Prima sarcină este alegerea președintelui, vicepreședintelui și 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 președintele, vicepreședintele și secretarul bi-
roului electoral, întocmind în acest sens un proces-verbal.  

Alegerea se va face prin vot deschis, prin ridicarea mîinii. După alegerea președintelui, acesta preia con-
ducerea ședinţei de la persoana care a convocat ședinţa. 

Atenţie! Procesul-verbal cu privire la alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului bi-
roului electoral al secţiei de votare trebuie să fi e imediat remis consiliului electoral de circum-
scripţie. 

Atribuţiile președintelui, vicepreședintelui și secretarului biroului electoral al secţiei de votare sînt ur-
mătoarele:

Conducerea biroului elec-
toral al secţiei de votare Atribuţiile

Președintele   convoacă și desfășoară ședinţele biroului electoral;
  semnează hotărîrile biroului electoral;
  asigură verifi carea și actualizarea listei electorale;
  instruiește membrii biroului electoral cu privire la procedurile din ziua alege-

rilor;
  recepţionează buletinele de vot și materialele electorale de la consiliul elec-

toral de circumscripţie;
  asigură păstrarea în siguranţă a buletinelor de vot înainte de ziua alegerilor;
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Conducerea biroului elec-
toral al secţiei de votare Atribuţiile

Președintele   deschide secţia de votare;
  organizează activitatea privind votarea în ziua alegerilor;
  suspendă votarea în cazul declanșării unor tulburări în masă sau calamităţi 

naturale;
  înregistrează toate evenimentele importante din perioada de activitate a bi-

roului, inclusiv cele care au loc pe parcursul zilei alegerilor și în timpul numă-
rării voturilor;

  asigură ordinea în raza de 100 de metri de la secţia de votare în ziua alege-
rilor;

  închide secţia de votare la sfîrșitul votării;
  dirijează activităţile legate de numărarea și totalizarea voturilor;
  predă materialele electorale consiliului electoral de circumscripţie.

Vicepreședintele   preia atribuţiile președintelui în cazul în care acesta  lipsește sau la rugă-
mintea lui.

Secretarul   înregistrează toate acţiunile și hotărîrile biroului electoral al secţiei de vo-
tare;

  efectuează înscrieri în lista suplimentară;
  elaborează procesele-verbale și ţine registrele biroului electoral;
  pregătește toate rapoartele biroului electoral al secţiei de votare pentru a fi  

predate consiliului electoral de circumscripţie.

A doua sarcină este propunerea membrilor biroului electoral pentru degrevare de atribuţiile de la 
locul lor de muncă permanent.

Hotărîrea cu privire la propunerea membrilor pentru degrevare de atribuţiile de la locul lor de muncă 
permanent pe perioada activităţii lor în biroul electoral trebuie să fi e adoptată și expediată consiliului elec-
toral de circumscripţie, care decide asupra degrevării candidaturilor propuse2. 

Notă: Numărul membrilor biroului electoral care pot fi  degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă 
permanent și termenele acestor degrevări au fost stabilite de către Comisia Electorală Centrală prin ho-
tărîrea nr. 42 din 12 aprilie 2011.

A treia sarcină constă în planifi carea activităţii biroului electoral al secţiei de votare.
Este important ca biroul electoral al secţiei de votare să decidă din timp asupra distribuirii responsabi-

lităţilor pentru fi ecare sarcină între membrii biroului și să stabilească data principalelor ședinţe ale acesteia 
din urmă3.

Planul de lucru al biroului electoral al secţiei de votare

Acţiunile Termenele de realizare
Aducerea la cunoștinţă publică a informaţiei privind compo-
nenţa și sediul biroului electoral, orele de program și numărul 
telefonului de contact ale acestuia 

în decursul a 2 zile din data constituirii biroului 
electoral 

Asigurarea accesului la listele electorale de bază cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor
Transmiterea către primărie/pretură a informaţiei privind 
modifi cările operate în listele electorale 

la expirarea termenului de verifi care a listelor 
electorale

Verifi carea corectitudinii întocmirii listelor electorale de bază 
și actualizarea acestora

cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor 

2 Anexa nr. 2 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. 3 Modelul hotărîrii cu privire la stabilirea atribuţiilor de serviciu  ale membrilor biroului electoral al secţiei de votare. 
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Acţiunile Termenele de realizare
Primirea cererilor și întocmirea listei electorale privind vo-
tarea la locul afl ării4

începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării 
și 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 și certifi catul 
medical.

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

după asigurarea accesului la listele electorale în 
secţiile de votare

Înștiinţarea alegătorilor care locuiesc pe teritoriul secţiei de 
votare despre timpul și locul votării

cu 10 zile înainte de ziua alegerilor

Eliberarea certifi catelor pentru drept de vot persoanelor de-
semnate în calitate de membri ai biroului electoral al secţiei 
de votare amplasată în aceeași circumscripţie electorală 

pînă în ziua precedentă alegerilor
Notă: Certifi catele pentru drept de vot vor fi  
eliberate doar persoanelor care activează ca 
membri ai birourilor electorale ale secţiilor de 
votare.

Colectarea tuturor echipamentelor și materialelor necesare 
pentru secţia de votare în ziua alegerilor

cu 1 zi înainte de ziua alegerilor

Recepţionarea buletinelor de vot de la consiliul electoral de 
circumscripţie

în ajunul zilei 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 5 iunie 2011
Transmiterea rezultatelor votării și predarea materialelor 
electorale consiliului electoral de circumscripţie după anun-
ţarea închiderii secţiei de votare

În cel tîrziu 18 ore după anunţarea închiderii 
secţiei de votare

Informarea alegătorilor

După elaborarea procesului-verbal privind alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului, se 
aduce la cunoștinţă publică informaţia despre componenţa și sediul biroului electoral al secţiei de votare, 
modul de contactare pentru relaţii.

În localul biroului electoral al secţiei de votare unul din membrii degrevaţi va oferi cetăţenilor explicaţii și 
informaţii privind alegerile. 

Atenţie! Biroul electoral al secţiei de votare va stabili un program privind orele de audienţă, ţi-
nînd cont de timpul liber al alegătorilor.

Notă! Biroul electoral al secţiei de votare comunică alegătorilor locul și timpul în care ei pot lua 
cunoștinţă de listele electorale, folosind în acest scop presa, radioul și televiziunea locală sau alte forme 
acceptabile pentru alegători (anunţuri, avize etc).

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

Invitarea cetăţenilor la votare se face în scopul înștiinţării fi ecărui alegător despre locaţia în care va putea 
merge la votare în ziua alegerilor. Invitaţia va conţine informaţia despre data alegerilor, numărul și adresa 
secţiei de votare, intervalul de timp în care se poate vota, posibilitatea votării cu urna mobilă, procedura de 
aplicare a ștampilei „Votat” în buletinele de vot, inclusiv posibilitatea alegătorului de a-și verifi ca numele 
în lista electorală.

4 Anexa nr. 5 Modelul hotărîrii cu privire la tipărirea buletinelor de vot.
5 Anexa nr. 4 Modelul hotărîrii cu privire la cererea de modifi care a listei electorale.
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După ce a fost aprobat textul buletinelor de vot pentru alegerea primarului, consiliului local și a consi-
liului raional, biroul electoral al secţiei de votare va afi șa modelul acestuia în incinta secţiei.

Atenţie! Invitaţiile nominale vor fi  distribuite cel tîrziu la 26 mai 2011.

Model de invitaţii

Comunicarea cu consiliul electoral

Înainte de ziua alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare întreprinde următoarele acţiuni:
Termene limită Referinţe Denumirea acţiunilor

Pînă la 11 mai 2011 inclusiv Imediat după prima ședinţă 
a biroului electoral.

Transmite:
procesul-verbal cu privire la alegerea • • 
președintelui, vicepreședintelui și se-
cretarului biroului electoral al secţiei 
de votare
informaţia despre sediul biroului elec-• • 
toral și modul de contactare pentru 
relaţii

La prima sau la a doua șe-
dinţă a biroului electoral.

Transmite hotărîrea privind propunerea 
pentru degrevarea membrului biroului 
de atribuţiile de la locul de muncă per-
manent pe parcursul întregii perioade 
electorale sau pe o anumită durată din 
această perioadă

I seminar în perioada16-21 mai 
2011;
II seminar în perioada 30 mai-4 
iunie 2011.

Conform unui grafi c spe-
cial.

Membrii degrevaţi participă la semina-
rele de instruire a președinţilor și secre-
tarilor  birourilor electorale.

Pînă la 17 mai 2011 inclusiv. Transmite hotărîrea privind stabilirea ti-
rajului buletinelor de vot 

Pînă la 4 iunie 2011. Cel tîrziu cu o zi înaintea ale-
gerilor.

Recepţionează documentele electo-
rale de la consiliul electoral de circum-
scripţie.

Recepţionează de la consiliul electoral 
de circumscripţie buletinele de vot.



13Manualul membrului biroului electoral al secţiei de votare

Actualizarea şi transmiterea listelor electorale

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

Principii de bază
Lista electorală va cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care sînt înregistraţi, în modul stabilit de lege, 

la domiciliu sau la locul de reședinţă pe teritoriul secţiei de votare respective. 
Alegătorul poate fi  înscris numai într-o singură listă electorală și la o singură secţie de votare. 

Atenţie! Alegătorul care este înregistrat și la domiciliu, și la locul de reședinţă este înscris, în 
perioada valabilităţii reședinţei, în lista electorală de la secţia de votare în a cărei rază teritorială 
acesta își are reședinţa.

Codul electoral prevede trei tipuri de liste electorale: 
 de bază – se întocmesc de către primărie;
 suplimentare – se întocmesc în ziua votării de către secretarul biroului electoral al secţiei de votare;
 pentru votarea la locul afl ării - se întocmesc de către biroul electoral al secţiei de votare.

Modelele listelor electorale au fost aprobate de către Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr.20 
din 5 aprilie 2011.

Întocmirea listelor electorale de bază

Listele electorale de bază sînt întocmite de către primărie în două exemplare, pentru fi ecare secţie de 
votare.

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

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

 persoanele care au împlinit vîrsta de 18 ani după ultimul scrutin; 
 persoanele care și-au înregistrat domiciliul în raza secţiei de votare în perioada de după scrutinul 

precedent.

Atenţie! Pentru alegătorii care au împlinit, pînă sau în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani se indică 
ziua și luna nașterii.

Din lista electorală de bază se exclud:
 persoanele decedate;
 persoanele care și-au schimbat domiciliul/locul de reședinţă în perioada de după ultimul scrutin;
 persoanele care sînt  recunoscute incapabile prin hotărîre defi nitivă a instanţei de judecată.

Important! Informaţia privind persoanele recunoscute incapabile va fi  transmisă primarului de către 
Ministerul Justiţiei. 

6 Anexa nr. 6 Regulamentul privind întocmirea, administrarea, transmiterea și actualizarea listelor electorale.
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Listele electorale de bază sînt transmise de către primărie:

– Comisiei Electorale Centrale în termen de 3 zile din data semnării, în format electronic, pe adresa: 
info@cec.md. Fiecare listă electorală, transmisă în format electronic, va fi  denumită conform numă-
rului circumscripţiei electorale și numărului secţiei de votare. Exemplu: Secţia de votare Ţigănești 
nr.44 din circumscripţia electorală raională  Strășeni nr. 30 va fi  denumită: „30_44”;

– biroului 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 va fi  transmis președintelui biroului electoral al 
secţiei de votare, în baza unui proces-verbal. Al doilea exemplar se va păstra în primărie.

Accesul la listele electorale se asigură în localurile secţiilor de votare, cu 20 de zile înainte de ziua 
alegerilor.

Verifi carea listelor electorale

Alegătorii pot solicita biroului electoral modifi carea listei electorale doar pînă în ajunul zilei alege-
rilor.

Notă: După expirarea termenului de verifi care, biroul electoral al secţiei de votare transmite funcţio-
narului sau grupului de funcţionari din primărie/pretură, responsabili de întocmirea listelor, informaţia 
privind modifi cările efectuate și actele doveditoare (copia actului de identitate, certifi catului de căsătorie, 
certifi catului de deces etc.).

Principiile de bază:
 toţi alegătorii trebuie să aibă acces liber la listele electorale;
 procesul de verifi care a listelor electorale trebuie să fi e transparent în totalitate;
 membrii biroului electoral trebuie să cunoască procedurile de verifi care a listelor electorale;
 va fi  desemnat un membru al biroului electoral trebuie să fi e responsabil de listele electorale;
 doar membrii biroului electoral pot face modifi cări în listele electorale.

Etapele de verifi care a datelor personale ale cetăţenilor din listele electorale:
1. În cadrul verifi cării alegătorii prezintă unul din următoarele acte de identitate:

 buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fi șa de însoţire în care se indică 
domiciliul sau reședinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare; 

 pașaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind cetăţenia Republicii 
Moldova, numărul de identifi care de stat al persoanei fi zice (IDNP) și înregistrarea la domiciliu; 

 pașaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 fără număr de identifi care de stat (IDNP) cu 
menţiunile: “valabil pe un termen nelimitat”, cetăţenia Republicii Moldova și înregistrarea la do-
miciliu – 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, do-
miciliul titularului. 

2. În cazul cînd cetăţeanul a fost inclus în lista electorală:
 verifi caţi dacă datele lui personale sînt corecte;
 dacă datele personale sînt eronate:
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 comparaţi numele, data nașterii, domiciliul, seria și numărul actului de identitate din lista electorală 
cu informaţia din actul de identitate al alegătorului și confi rmaţi necesitatea corectării;

 trageţi o linie orizontală peste datele eronate;
 înscrieţi datele noi deasupra datelor greșite;
 consemnaţi la rubrica “Notă” actul de identitate în baza căruia s-au făcut modifi cările, indicînd seria 

și numărul actului;
 membrul biroului electoral care a efectuat corectările, va semna la rubrica “Notă”.

3. În cazul cînd cetăţeanul nu este inclus în lista electorală:
 asiguraţi-vă că numele lui nu fi gurează în lista electorală și că domiciliul/reședinţa din actul lui de 
identitate se afl ă în perimetrul secţiei de votare; 

Notă: Dacă domiciliul/reședinţa alegătorului nu se afl ă în perimetrul secţiei de votare, informaţi ale-
gătorul că nu puteţi să-l includeţi în lista electorală a secţiei de votare respective.

 dacă domiciliul/reședinţa alegătorului se afl ă în perimetrul secţiei de votare, înscrieţi numele 
persoanei la sfîrșitul listei electorale, inclusiv datele personale necesare ale acesteia. Atribuiţi-i 
numărul de ordine următor;

Atenţie! Însemnaţi la rubrica “Notă” seria și numărul actului de identitate, în baza căruia alegă-
torul a fost inclus în lista electorală.

 membrul biroului electoral semnează la rubrica “Notă”;
4. Dacă un alegător declară că în lista electorală se afl ă un membru al familiei sale decedat:

 alegătorul trebuie să prezinte certifi catul de deces al membrului de familie decedat;
 asiguraţi-vă că alegătorul indicat în certifi catul de deces este același alegător cu cel din lista elec-
torală;

 după ce v-aţi asigurat de acest fapt, cu un stilou trageţi o linie orizontală peste numele alegăto-
rului decedat din listă;

 consemnaţi la rubrica “Notă” că alegătorul a decedat și înscrieţi seria și numărul certifi catului de 
deces;

 păstraţi copia certifi catului de deces și atașaţi-o la lista electorală.

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

Atenţie! Contestaţia urmează să fi e examinată de către biroul electoral în termen de 24 ore din 
momentul recepţionării acesteia.

Dacă alegătorul nu este de acord cu hotărîrea biroului electoral al secţiei de votare privind soluţionarea 
contestaţiei, el poate depune o contestaţie la consiliul electoral de circumscripţie.

Notă: Modifi cările și completările în lista electorală se vor efectua doar după ce biroul electoral a 
adoptat o hotărîre în acest sens, avînd la bază cererile scrise ale alegătorilor însoţite de copiile actelor 
doveditoare.
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Eliberarea certifi catelor pentru drept de vot

Alegătorul poate vota la o altă secţie de votare, amplasată în aceeași circumscripţie electorală, doar în 
cazul în care acesta a fost desemnat ca membru al unui birou electoral din aceeași circumscripţie electo-
rală. Membrul biroului va depune la biroul respectiv o cerere privind eliberarea certifi catului pentru drept 
de vot și va prezenta legitimaţia de membru a biroului electoral al unei secţii de votare din circumscripţia 
de același nivel. La acordarea acestui certifi cat, membrul în cauză va confi rma primirea lui, semnînd în 
lista  electorală în dreptul numelui său. Aceasta înseamnă că birourile electorale ale secţiilor de votare tre-
buie să fi e gata să elibereze certifi cate pentru drept de vot din momentul constituirii lor7. 

Certifi catele pentru drept de vot se vor elibera pînă la 4 iunie 2011 inclusiv. Certifi catele neutilizate vor 
fi  anulate8.

Votarea la locul afl ării

Votarea la locul afl ării se va efectua în baza Instrucţiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă.
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 vor deplasa cu o urnă de vot mobilă și cu materialele 
necesare votării la locul unde se afl ă acești alegători.

Cererile pot fi  făcute în scris, începînd cu  2 săptămîni înainte de ziua votării și 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 va prezenta certifi catul 
medical respectiv.

Atenţie! Toate cererile vor fi  depuse personal de către alegătorii solicitanţi în perioada 23 mai – 4 
iunie 2011.

Persoana care se afl ă în imposibilitatea de a depune individual cererea privind votarea la locul afl ării, 
din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, poate depune cererea prin intermediul unui membru 
al familiei sale sau, după caz, poate solicita intervenţia asistentului social din cadrul primăriei. Aceste per-
soane votează conform listei electorale pentru votarea la locul afl ării, întocmită de biroul electoral al secţiei 
de votare în baza cererilor acestora, iar persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot vota la locul 
afl ării.

În lista electorală de bază, în  dreptul numelui persoanei respective se va face menţiunea „Votat la locul 
afl ării”. Lista de alegători care au solicitat votarea la locul afl ării se anexează la lista electorală de bază. 

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

De asemenea, au posibilitatea de a vota la locul afl ării următoarele categorii de alegători:
 persoanele internate în spitalele amplasate în perimetrul circumscripţiei electorale, în care acestea 

își au domiciliul, sînt incluse în listele electorale de bază. Conducătorul instituţiei va întocmi lista 
acestor alegători și o va transmite biroului electoral al secţiei de votare, care îi va include în lista 
electorală pentru votarea la locul afl ării; 

Important! Alegătorii din această categorie nu depun o cerere personală privind votarea la locul afl ării, 
însă ei vor fi  înscriși de către conducătorul instituţiei corespunzătoare într-o listă, semnată și autentifi că cu 

7 Anexa nr. 7 Modelul cererii privind eliberarea certifi catului pentru drept de vot.
8 Anexa nr. 8 Modelul actului de anulare a certifi catelor pentru drept de vot neutilizate.
9 Anexa nr. 9 Modelul cererii privind solicitarea votării la locul afl ării. 



17Manualul membrului biroului electoral al secţiei de votare

ștampila instituţiei care va fi  transmisă biroului electoral al secţiei de votare, în raza căreia este amplasat 
spitalul.

 persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătorești, per-
soanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este defi nitivă, cele 
care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare 
(privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească defi nitivă, afl ate în instituţiile penitenciare 
amplasate în perimetrul circumscripţiei electorale în care acestea își au domiciliul.

Atenţie! Listele electorale vor fi  transmise biroului electoral pînă la data de 15 mai 2011 in-
clusiv.

Notă: Biroul electoral al secţiei de votare va întocmi Registrul cererilor alegătorilor privind votarea 
la locul afl ării. 

Pregătirea pentru ziua alegerilor10

Recepţionarea/păstrarea materialelor electorale
Consiliul electoral de circumscripţie va transmite biroului electoral al secţiei de votare toate formularele 

și materialele electorale cel tîrziu cu o zi înaintea alegerilor.  
Biroul electoral și poliţia sînt responsabili pentru păstrarea materialelor electorale într-un loc sigur.

Important! În condiţii de siguranţă deosebită se vor păstra următoarele materiale: 
 buletinele de vot; 
 lista electorală; 
 ștampilele cu inscripţia „Votat”, „Anulat”, „Alegeri locale 05.06.2011” sau “Alegeri locale 
19.06.2011” (în cazul turului II) și alte ștampile ale biroului electoral

Se va ţine o evidenţă strictă a materialelor sus enumerate.

Birourile electorale ale secţiilor de votare recepţionează și alte echipamente și materiale, după cum urmează: 
 cabinele pentru vot secret;
 urna/urnele de vot staţionară(e);
 urna/urnele de vot mobilă(e);
 listele concurenţilor electorali;
 formularele proceselor-verbale și ale raportului biroului electoral, precum și alte documente electo-

rale; registrul evenimentelor ţinut de președintele biroului electoral și alte registre;
 materialele pentru împachetarea buletinelor (ceară roșie, sfoară și hîrtie de împachetat);
 ecusoanele membrilor biroului, indicatoare, fanioane și bristoluri;
 rechizitele necesare (pixuri, hîrtie etc.);
 manualul membrului biroului electoral al secţiei de votare;
 posterele de informare a alegătorilor tipărite la comanda Comisiei Electorale Centrale.

Transmiterea și preluarea echipamentelor și materialelor de la/către consiliul electoral de circum-
scripţie sau autorităţile publice locale (în cazul cabinelor și urnelor de vot) se va efectua în temeiul actelor 
de predare-recepţionare. 

10 Anexa nr. 10 Modelul Registrului cererilor alegătorilor privind votarea la locul afl ării.
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Atenţie! În ajunul zilei votării, biroul electoral al secţiei de votare va adopta  hotărîrea privind 
repartizarea între membrii biroului electoral al secţiei de votare a listelor electorale, de care aceștia 
vor fi  responsabili în ziua votării (conform denumirii străzilor, numelor alegătorilor etc.). În 
această hotărîre se va indica și membrul suplinitor, pentrul absenţei membrului de bază, care este 
responsabil de anumite liste electorale. 

Verifi carea disponibilului necesar de documente și materiale electorale:

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

Notă: Fiecare birou electoral al secţiei de votare va primi exact atîtea buletine cîţi alegători sînt trecuţi 
în lista electorală. În cazul în care se va depista un număr mai mare sau mai mic de buletine de vot decît 
cel solicitat, se va întocmi un act de constatare privind numărul buletinelor de vot recepţionate de birou, 
act care ulterior se va anexa la procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor.11

 se va verifi ca existenţa listelor electorale;
 se va verifi ca dacă sînt toate ștampilele necesare: „Alegeri locale 05.06.2011”, „Alegeri locale 19.06.2011 

Turul II”, „Votat”, „Anulat”, „Retras”, ștampila biroului electoral al secţiei de votare, tușierele;
 se va verifi ca dacă sînt toate documentele necesare: procese-verbale, formulare, registre etc.;
 se va verifi ca disponibilul materialelor de ambalare și sigilare;
 se va asigura păstrarea buletinelor de vot și altor materiale importante într-un loc sigur.

Secţia de votare va fi  amenajată astfel, încît:
 să fi e asigurat un parcurs ordonat pentru alegători, astfel încît să se evite aglomeraţia;
 cabinele de vot să fi e asamblate și plasate în așa mod încît să asigure intimitatea fi ecărui alegător;
 urnele de vot să fi e în vizorul tuturor membrilor biroului electoral al secţiei de votare și al observato-

rilor;
 materialele de educaţie civică să fi e vizibile tuturor alegătorilor;
 observatorii să dispună de spaţiul necesar pentru monitorizarea tuturor procedurilor electorale.

Pregătirile fi nale
Preconizaţi din timp acţiunile privind abordarea eventualelor probleme care ar putea apărea în ziua ale-

gerilor. Planifi carea acestor acţiuni, precum și anticiparea soluţiilor pentru situaţiile imprevizibile, înainte 
ca acestea sa aibă loc, vă vor ajuta să vă asiguraţi ca ziua alegerilor să decurgă organizat, fără incidente.

Biroul electoral al secţiei de votare trebuie să se întrunească cu colaboratorii de poliţie care este respon-
sabilă pentru respectarea ordinii în cazul apariţiei unor probleme. Discuţia cu colaboratorii de poliţie va 
viza modalitatea de contactare a poliţiștilor și cazurile de chemare a acestora.

În fi nal, puneţi buletinele de vot și alte materiale de strictă evidenţă în safeu. Închideţi geamurile și 
încuiaţi ușa în prezenţa colaboratorilor de poliţiei. Nu uitaţi să vă odihniţi bine noaptea înainte de ziua 
alegerilor, pentru că va fi  o zi lungă pentru fi ecare.

11 Anexa nr.11 Modelul actului de constatare a numărului de buletine de vot.
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Amenajarea secţiei de votare

Întrebări frecvente

1. Care sînt principiile de activitate ale organelor electorale?   
Independenţa – autorităţile reprezentative și executive ale puterii de stat, persoanele cu funcţii de răs-

pundere și alţi subiecţi 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 și de 
stabilire a rezultatelor alegerilor se realizează în mod deschis și transparent. 

Obligativitatea executării hotărîrilor emise de organele electorale superioare – hotărîrile organelor elec-
torale superioare, adoptate în limitele competenţei lor, sînt executorii pentru organele electorale inferioare 
și  autorităţile publice, întreprinderi, instituţii și organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partidele, 
blocurile electorale, alte organizaţii social-politice și organele acestora, precum și pentru toţi cetăţenii.

Colegialitatea – organele electorale își desfășoară activitatea în mod colegial. 

2. În ce cazuri alegătorul este exclus din lista electorală?
a) atunci cînd activează ca membru într-un alt birou electoral al unei secţii de votare din aceeași circum-

scripţie electorală (de același nivel), alegătorul este exclus din lista electorală și i se eliberează certifi catul 
pentru drept de vot în baza cererii depuse

b) în baza actelor ofi ciale relevante (sau a copiilor de pe acestea), care se anexează la lista electorală, 
precum ar fi : 

- 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 ispășire a pedepsei în locurile de detenţie.
În toate aceste cazuri organul electoral respectiv consemnează menţiunea privind excluderea și temeiul 

acesteia la rubrica „Notă” din lista electorală.
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3. Ce trebuie să facă alegătorul pentru a modifi ca datele personale din lista electorală?
Alegătorilor li se oferă posibilitatea de a lua cunoștinţă de listele electorale și de a verifi ca corectitu-

dinea întocmirii lor. În cazul depistării unor erori comise la înscrierea datelor lor personale în lista electo-
rală, neincluderii sau excluderii din această listă, alegătorul are dreptul să depună o cerere scrisă însoţită de 
actele doveditoare, care se anexează la lista electorală, în vederea corectării erorilor de către organul elec-
toral respectiv. Cererile de corectare sau includere în listă se depun cel tîrziu în ziua precedentă alegerilor.

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

4. Care este procedura de corectare sau includere/excludere a alegătorului din lista electorală?
Modifi cările în lista electorală 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 
greșite și înscrierea datelor corecte în aceeași rubrică.

Alegătorul este inclus în lista electorală prin înscrierea acestuia la sfîrșitul listei, atribuindu-i-se numărul 
de ordine imediat următor.

Alegătorul este exclus din lista electorală de către membrul biroului electoral numai în baza actelor 
ofi ciale prezentate, care se anexează la 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 și numele membrului biroului electoral al secţiei de votare care a operat rectifi cările.

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

Dacă concurentul electoral își 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 ștampila cu 
menţiunea „Retras”.

6. Ce informaţie despre rezultatele verifi cării listelor electorale trebuie să transmită biroul electoral 
al secţiei de votare consiliului electoral de circumscripţie în ajunul zilei alegerilor? 

În ajunul zilei alegerilor, președintele biroului electoral al secţiei de votare (vicepreședintele sau secre-
tarul) este obligat să transmită consiliului electoral de circumscripţie informaţia despre numărul de alegă-
tori, incluși în  listele electorale, pînă la ora 17:00. 

7. Ce acţiuni va întreprinde biroul electoral al secţiei de votare, dacă un careva alegător a comunicat că 
în lista electorală fi gurează o persoană decedată care a locuit în același apartament/aceeași casă cu el?

Președintele biroului electoral al secţiei de votare (vicepreședintele sau secretarul) exclude din lista elec-
torală alegătorul decedat numai la prezentarea certifi catului de deces și înscriind la rubrica „Notă” seria 
certifi catului de deces.

Biroul electoral al secţiei de votare nu are dreptul să excludă alegătorul din lista electorală, dacă nu i-au 
fost prezentate acte ofi ciale relevante eliberate de organele autorizate. Astfel, dacă alegătorul nu prezintă 
certifi catul 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 confi rmarea ofi -
cială a decesului. 

8. Ce trebuie de făcut, dacă în preajma sau în localul pentru votare sînt afi șate materiale de agitaţie 
electorală?

Se interzice afi șarea materialelor de agitaţie electorală în încăperile în care sînt amplasate birourile elec-
torale și la o distanţă de 50 de metri de la ele. Astfel, dacă în preajma acestor localuri vor fi  depistate 
materiale de agitaţie electorală, președintele biroului electoral al secţiei de votare va lua măsuri pentru 
înlăturarea acestora.
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9. 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 exercitarea 
atribuţiilor în cadrul biroului, iar pentru aceleași fapte, observatorul sau alte persoane sînt îndepărtate din 
localul de votare. Organele de drept asigură executarea hotărîrii respective, luînd măsuri pentru tragerea la 
răspundere a membrului biroului care a fost eliberat de exercitarea atribuţiilor în cadrul biroului, a obser-
vatorului sau a altor persoane în conformitate cu legislaţia.

10. În ce cazuri și cine poate întocmi procese-verbale privind constatarea contravenţiilor?
Președinţii organelor electorale care deţin informaţii concludente despre comiterea contravenţiilor sînt 

obligaţi să informeze imediat organele afacerilor interne despre faptele care le-au devenit cunoscute și care, 
în opinia lor, conţin elemente constitutive ale contravenţiilor legate de efectuarea alegerilor.

Conform art. 71 alin. (2) din Codul electoral, contravenţiile se constată și se examinează de către orga-
nele afacerilor interne conform Codului contravenţional. 

Contravenţii ce atentează la drepturile politice și la alte drepturi constituţionale ale persoanei fi zice sînt 
prevăzute de art. 47-53 din Codului contravenţional, după cum urmează: 
 - împiedicarea exercitării dreptului electoral;
 - folosirea în alegeri a fondurilor venite din străinătate sau a fondurilor nedeclarate public;
 - împiedicarea activităţii organului electoral;
 - afi șarea 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.



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 acesteia, pentru a se asigura că totul este la loc și secţia este pregătită pentru votare. 

De asemenea, membrii biroului:
 vor verifi ca ușa în prezenţa colaboratorilor de poliţie (dacă e posibil) pentru a se asigura că nu a fost 

deschisă sau forţată; 
 vor asigura scoaterea tuturor materialelor de agitaţie electorală din jurul localului secţiei de votare pe 

o raza de 50 de metri.

Președintele biroului electoral:
 pînă la ora 7:00 dimineaţa, va demonstra tuturor membrilor biroului electoral și observatorilor pre-

zenţi că urnele de vot sînt goale; 
 va sigila urna(urnele) de vot staţionară(e) și cea/cele 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)12;
 va anunţa în voce tare deschiderea secţiei de votare, invitînd alegătorii să intre în local pentru a vota. 

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

12  Anexa nr. 12 Modelul  procesului-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în ziua alegerilor.

3C O M PA RT I M E N T U L  3 .
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 membrii și reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale și ai consiliului electoral de circumscripţie;
 reprezentanţii cu drept de vot consultativ ai concurenţilor electorali în biroul electoral;
 observatorii concurenţilor electorali, observatorii naţionali din partea asociaţiilor obștești, observa-

torii internaţionali acreditaţi, precum și interpreţii lor;
 reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.

Important! Membrii biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţii concurenţilor electorali și 
persoanele autorizate să asiste la operaţiunile electorale sînt obligaţi să poarte ecusoane la loc vizibil.

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

MODELE DE ECUSOANE

 

Votarea

Votarea va avea loc pe data de 5 iunie 2011, între orele 7:00 și 21:00. 

Important! Se interzice închiderea localului de votare și suspendarea votării, cu excepţia cazurilor:
 de dezordine în masă; 
 de calamităţi naturale; 
 în alte circumstanţe neprevăzute, care îi pun pe alegători în pericol sau fac imposibilă efec-

tuarea votării. 

În atare situaţii, președintele 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, 
înștiinţînd despre acest fapt alegătorii.
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Notă: La alegerile locale, în cazul în care procesul de votare a fost suspendat și nu poate fi  reluat în 
timp de 2 ore, votarea se consideră suspendată pe un termen ce nu va depăși 2 săptămîni, iar Comisia 
Electorală Centrală, în termen de 3 zile, va adopta o hotărîre privind data reluării votării suspendate. 
Persoanele care au dreptul să asiste la votare nu pot fi  obligate să părăsească localul secţiei de votare în 
timpul suspendării votării.  

Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Membrul biroului elec-
toral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale. 

Atenţie! Buletinele de vot pentru alegerea primarului, consilierilor în consiliile de nivelul întîi și 
doi vor fi  eliberate în baza uneia și aceleeași liste electorale.

Exercitarea dreptului de vot se face în baza următoarelor acte: 
a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fi șa de însoţire în care se indică domi-

ciliul sau reședinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare;
b) pașaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova, 

numărul de identifi care de stat al persoanei fi zice (IDNP) și înregistrarea la domiciliu;
c) pașaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 fără număr de identifi care de stat (IDNP) cu men-

ţiunile: “valabil pe un termen nelimitat”, cetăţenia Republicii Moldova și 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 și domi-
ciliul titularului.

Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare trebuie să urmeze cu stricteţe și să supravegheze 
derularea conformă a celor cinci etape ale votării:

1. Verifi caţi dacă alegătorul are dreptul să voteze, dacă nu a votat deja și dacă poate vota anume la această 
secţie de votare și rugaţi-l să semneze în dreptul numelui său.

Pentru această procedură veţi utiliza rigla (prezentată în imaginea de mai jos) distribuită fi ecărui membru 
al biroului electoral.

Atenţie! Dacă numele alegătorului nu este în lista electorală, el nu poate vota la secţia de votare, 
cu excepţia cazului cînd prezintă un act de identitate care-i confi rmă domiciliul sau reședinţa pe 
teritoriul secţiei de votare respective.  

Membrii biroului, care nu au domiciliul sau reședinţa în raza secţiei de votare în care activează, vor vota 
în baza certifi catului pentru drept de vot, fi ind înscriși în lista suplimentară. 

 înscrieţi numele alegătorului în lista suplimentară; 

Notă: Numai secretarul biroului electoral al secţiei de votare are dreptul să facă înscrieri în lista elec-
torală suplimentară.
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 rugaţi alegătorul să semneze în spaţiul din dreptul numelui său.

Atenţie! Certifi catul pentru drept de vot al membrului biroului electoral al secţiei de votare care 
a votat, este anexat în mod obligatoriu la lista suplimentară.

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

 dacă alegătorul care are și domiciliu, și reședinţă vine să voteze în perioada valabilităţii reședinţei la 
secţia de votare în raza căreia își are domiciliul, biroul electoral îl direcţionează spre localitatea în 
care își are reședinţa. Biroul electoral nu are dreptul să-l înscrie în lista suplimentară;

 dacă alegătorul care are și domiciliu, și reședinţă vine la secţia de votare unde își are reședinţa și 
descoperă că numele lui nu este în lista electorală, atunci el poate fi  înscris în lista suplimentară, la 
prezentarea actului de identitate ce-i confi rmă reședinţa pe teritoriul secţiei de votare respective. 

2. Înmînaţi buletinele de vot alegătorului și explicaţi-i modul de completare a acestora. 
La înmînarea buletinelor de vot este important ca alegătorul să înţeleagă cum se completează corect 

buletinele de vot și care este diferenţa dintre un buletin valabil și unul nevalabil. Pentru ca buletinul să fi e 
valabil, alegătorul va fi  informat despre faptul că trebuie:

 să aplice ștampila „Votat” în interiorul cercului unui singur patrulater din buletinul de vot; 
 să știe că, în cazul completării greșite a unuia din cele 2-4 buletine de vot, el va putea restitui buletinul 

completat greșit și solicita o singură dată un alt buletin;

Notă: În acest caz procedura este următoarea: 
 pe buletinul completat greșit se va aplica ștampila „Anulat”;
 acest caz va fi  menţionat în procesul-verbal cu privire la votare și în lista electorală;
 se va elibera cîte un buletin nou pentru fi ecare tip de alegeri doar o singură dată.

 să plieze buletinele după ce va aplica ștampila „Votat”, pentru a asigura secretul opţiunii sale și să-l 
introducă în urna de vot.

Notă: Președintele biroului electoral va păstra buletinele de vot într-un loc sigur din interiorul secţiei 
de votare, în pachete legate a cîte 100 de bucăţi, și le va distribui membrilor biroului pentru a fi  eliberate 
alegătorilor în măsura necesităţii.

Dacă un membru al biroului electoral sau o persoană autorizată să asiste la operaţiunile electorale ex-
primă obiecţii faţă de identitatea unui alegător căruia i-au fost înmînate buletinele de vot, președintele 
biroului electoral notează incidentul în registrul evenimentelor ţinut de biroul electoral. Obiecţia trebuie 
să includă:

 numele, prenumele și funcţia/calitatea persoanei care a făcut obiecţia;
 motivul obiecţiei;
 numele, prenumele și datele din actul de identitate al alegătorului;
 motivul pentru care buletinele de vot i-au fost înmînate alegătorului respectiv.

Important! Președintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie să ţină evidenţa tuturor eve-
nimentelor importante, ce au loc în cadrul secţiei de votare în ziua alegerilor și pe parcursul numărării 
voturilor, într-un registru de evidenţă.
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3. Aplicaţi ștampila „Alegeri locale 05.06.2011” sau  „Alegeri locale 
19.06.2011 Turul II (în cazul desfășurării turului II) în actul de identitate 
al alegătorului.

După ce alegătorului i se înmînează buletinul de vot, membrul biroului 
electoral al secţiei de votare aplică una din ștampilele de securizare menţio-
nate mai sus după cum urmează:

 la pagina 8 a fi șei de însoţire a buletinului de identitate;
 la pagina 4 sau 6 a pașaportului de tip ex-sovietic, unde este aplicată 

ștampila „Cetăţean al Republicii Moldova”;
 în actul de identitate provizoriu (formularul nr.9);

Aceasta se face pentru a preveni votarea repetată pe parcursul alegerilor 
respective.

4. Îndrumaţi alegătorul să voteze în cabina pentru vot secret.
Pentru completarea buletinelor de vot, alegătorul se va deplasa în cabina 

pentru vot secret. 
Un membru al biroului electoral al secţiei de votare va asigura ca în ca-

bina de vot să intre doar o singură persoană, cu excepţia cazurilor în care 
alegătorul nu este în stare să completeze buletinele de vot de sine stătător.

Notă: Un membru al biroului electoral al secţiei de votare va verifi ca 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. Supravegheaţi fi nalizarea procedurii votării prin introducerea buletinelor de vot în urnă.

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

Atenţie! Buletinele de vot pentru diferite tipuri de alegeri se introduc în aceeași urnă.

CAZURI SPECIALE:
Alegătorii care necesită asistenţă

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

Notă: Dacă alegătorul care necesită asistenţă nu este însoţit de o altă persoană care să-l ajute să com-
pleteze buletinele de vot, atunci membrul biroului electoral poate ruga pe cineva dintre alegători să-i 
acorde ajutor.

Înainte ca acesta din urmă să-i acorde ajutor la completarea buletinelor, membrul biroului electoral îl 
previne să nu infl uenţeze decizia celui care solicită asistenţă. 

Atenţie! Atît votarea împreună cu membrii familiei, cît și votarea în locul altui alegător, care nu 
s-a  prezentat la votare (în baza procurii), sînt interzise.
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Votarea la locul afl ării cu urna de vot mobilă13

Urna de vot mobilă este folosită pentru ca alegătorii să voteze la locul afl ării14. În lista electorală de bază, 
în  dreptul numelui persoanei respective se va face menţiunea “Votat la locul afl ării”.

În cazul alegerilor locale, pentru alegătorii cu drept de vot, care în ziua votării se afl ă în staţiuni balneare, 
case de odihnă, spitale amplasate într-o altă localitate decît locul lor permanent de, nu se constituie secţii 
de votare. Acești alegători vor putea vota doar în baza principiilor generale privind participarea la alegeri, 
și anume deplasîndu-se la secţia de votare în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședinţa.

Atenţie! Dacă alegătorul nu poate veni la secţia de votare și nu fi gurează în lista pentru votarea 
la locul afl ării, atunci el nu poate vota.

În cazul în care membrii biroului electoral al secţiei de votare, abilitaţi să organizeze votarea la locul 
afl ării alegătorului, nu revin în localul secţiei de votare pînă la ora 21.00, președintele biroului întreprinde 
acţiuni urgente pentru a determina locul afl ării membrilor cu urna de vot mobilă. În lipsa membrilor re-
spectivi numărarea voturilor nu poate fi  efectuată. Informaţia despre situaţia creată se aduce la cunoștinţa 
persoanelor care asistă la numărarea voturilor.  

Notă: Buletinele de vot sînt eliberate membrilor biroului electoral al secţiei de votare în baza Registrului 
de transmitere a buletinelor de vot15. 

Important! În cazul votării la locul afl ării este necesar de reţinut că în lista electorală se trec seria și 
numărul actului de identitate al alegatorului, dar  nu codul lui personal (IDNP)!

Cum votează studenţii
Studenţii și elevii votează conform regulilor generale stabilite la art. 39 alin. (8) din Codul electoral.

13 Anexa nr. 13 Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă
14 Anexa nr. 14 Modelul hotărîrii  privind stabilirea numărului de urne de vot mobile 
15 Anexa nr.15 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 afl ării.
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În cazul alegerilor locale generale, prevederile art. 84 alin. (2) din Codul electoral „studenţii și elevii cu 
drept de vot, înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au viză de domiciliu sau de re-
ședinţă pot vota la orice secţie de votare deschisă în această localitate…” nu se aplică, întrucît pentru a putea 
participa la votare alegătorii trebuie să întrunească condiţia de domiciliere. Respectiv, aceste prevederi se 
conţin în Titlul III „Alegeri parlamentare”.

Votarea în baza certifi catelor pentru drept de vot
În cazul alegerilor locale, în baza certifi catelor pentru drept de vot vor putea vota doar membrii biro-

ului electoral în secţia de votare în care își desfășoară activitatea, după înscrierea lor în lista suplimentară 
de către secretarul biroului electoral respectiv, care va asigura eliberarea buletinelor de vot în funcţie de 
tipul alegerilor la care participă membrii biroului. Alte cazuri nu se admit.

Cum votează alte categorii de alegători:
– persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătorești, per-

soanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este defi nitivă, cele 
care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare 
(privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească defi nitivă și afl ate în instituţiile penitenciare 
participă la votare doar în cazul în care își au domiciliul sau reședinţa în unitatea administrativ-te-
ritorială în care se afl ă instituţia penitenciară în cauză.

– persoanele internate în staţiuni balneare, case de odihnă sau spitale amplasate pe același sector în 
care persoanele își au domiciliul, sînt incluse în listele electorale de bază și votează conform regulilor 
votării la domiciliu sau, după caz, conform regulilor privind votarea la locul afl ării (cu urna mobilă).

Transmiterea informaţiei în ziua votării

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

Atenţie! Prima informaţie din ziua alegerilor va fi  transmisă consiliilor electorale de circum-
scripţie de nivelul întîi la ora 7.10. Ea va conţine datele privind deschiderea secţiei de votare și 
numărul de alegători din listele electorale de bază. 

Pe parcursul zilei votării birourile electorale vor transmite consiliilor electorale de circumscripţie infor-
maţiile următoare:  

Ora Tipul informaţiilor Mijlocul de comunicare
(la alegere)

9.10
12.10
15.10
18.10
21.10

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

telefon• • 
fax• • 
poșta electronică• • 
sms• • 

Notă: Informaţiile vor fi  transmise în baza formularului special privind mersul votării semnat de 
președintele biroului electoral.16

Atenţie! Pentru a vă ușura lucrul, desemnaţi membrii biroului electoral responsabili de comuni-
carea cu consiliul electoral de circumscripţie în ziua alegerilor. 

16 Anexa nr. 16 Extras din Instrucţiunea privind procesul de transmitere și colectare a informaţiilor electorale la organizarea și 
desfășurarea alegerilor parlamentare și locale generale.
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Relaţiile cu mass-media şi observatorii

Fiind contactaţi de mass-media, membrii biroului electoral al secţiei de votare trebuie să răspundă poli-
ticos și adecvat la întrebările referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor ce ţin de competenţa lor.

Atenţie! Membrii biroului electoral al secţiei de votare NU vor face comentarii și NU-și vor ex-
pune  interpretări sau opinii personale referitoare la: 

 concurenţii electorali și șansele acestora în alegeri;
 preferinţele lor politice; 
 acţiunile Comisiei Electorale Centrale și ale consiliului electoral de circumscripţie 
 (nu vor face speculaţii pe marginea oricăror chestiuni legate de alegeri);
 zvonuri.

În perioada electorală și în ziua alegerilor, reprezentanţilor mass-media li se permite:
 să asiste la toate operaţiunile electorale (ședinţele biroului electoral, numărarea și totalizarea votu-

rilor etc.); 
 să participe la toate întîlnirile concurenţilor electorali cu alegătorii;
 să facă înregistrări, poze și să fi lmeze procesul electoral (cu aprobarea președintelui biroului electoral 

al secţiei de votare);
 să intervieveze alegătorii și observatorii, dacă persoana respectivă este de acord, în afara secţiei de 

votare, fără a admite în realizarea reportajului agitaţia electorală sau dezvăluirea secretului votării;
 să informeze președintele biroului electoral al secţiei de votare despre orice încălcări ale prevederilor 

legale sau regulilor votării pe care le observă.

Reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă nu li se permite:
 să intervieveze alegătorii, observatorii, reprezentanţii concurenţilor electorali sau membrii biroului 

electoral în interiorul secţiei de votare în timpul votării;
 să fi lmeze sau să fotografi eze alegătorii cînd aceștia marchează buletinele;
 să obţină orice poze, materiale fi lmate sau comentarii audio care înregistrează datele personale ale 

persoanei ce oferă informaţii;
 să intervină în procesul electoral, în procedurile din ziua alegerilor sau în procesul de numărare a 

voturilor.

Radiodifuzorii locali/regionali sînt obligaţi să organizeze dezbateri electorale.

Atenţie! Organele electorale vor fi  informate, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de difu-
zarea fi ecărei emisiuni, despre formatul, durata și frecvenţa dezbaterilor electorale.

La solicitarea organelor electorale, mijloacele de informare în masă fondate de autorităţile publice vor 
publica gratuit, iar radiodifuzorii vor difuza gratuit spoturi motivaţionale, de educaţie civică și electorală, 
vor desfășura campanii de informare ale alegătorilor despre procedura de vot și alte particularităţi ale vo-
tării.
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Atenţie! În alegerile locale generale din 5 iunie 2011 organele electorale NU acreditează repre-
zentanţi mass-media. Jurnaliștii străini vor fi  acreditaţi numai de către Ministerul Afacerilor 
Externe și Integrării Europene. Jurnaliștii naţionali vor prezenta legitimaţia de serviciu, iar jur-
naliștii străini – carnetul de acreditare pe lîngă Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 
Europene. 
Jurnaliștii benefi ciază de aceleași drepturi ca și observatorii acreditaţi.

Modelul carnetului de acreditare pentru reprezentanţii mass-media

Consiliul electoral de circumscripţie are competenţa de a acredita observatori din partea asociaţiilor 
obștești și cîte un observator din partea concurenţilor electorali în fi ecare secţie de votare.

Observatorii acreditaţi de consiliul electoral de circumscripţie din partea asociaţiilor obștești pot mo-
nitoriza 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 Ministerul Afacerilor Externe 
și Integrării Europene. Observatorii naţionali și internaţionali acreditaţi de Comisia Electorală 
Centrală pot monitoriza alegerile pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în toate secţiile de 
votare.

În ziua alegerilor, observatorilor li se permite: 
 să se afl e în secţia de votare de la ora deschiderii și să urmărească toate etapele procesului de votare, 

începînd cu sigilarea urnelor de vot și 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 vor compromite confi denţialitatea datelor per-

sonale ale alegătorului;
 să se deplaseze prin secţia de votare atîta timp cît mișcările lor nu deranjează fl uxul alegătorilor sau 

activitatea membrilor biroului electoral al secţiei de votare; 
 să urmărească completarea documentelor electorale și să facă copii de pe documentele completate;
 să urmărească modul de asigurare a securităţii materialelor în timpul păstrării și transportării;
 să informeze președintele biroului despre neregulile observate;
 să obţină o copie a procesului-verbal al biroului electoral privind rezultatele votării; 
 să facă înregistrări video/audio sau să fotografi eze, în urma coordonării intenţiilor lor cu președintele 

biroului; 
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 să însoţească grupul care transportă materialele electorale de la biroul electoral al secţiei de votare la 
consiliul electoral de circumscripţie, după fi nalizarea numărării voturilor.

Observatorilor electorali 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 afl ă 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 afi șarea, 

purtarea la vedere a unui simbol al oricărui concurent electoral sau partid politic sau difuzarea ma-
terialelor de agitaţie electorală.  

Închiderea secţiei de votare

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

 membrii biroului electoral al secţiei de votare;
 observatorii concurenţilor electorali, observatorii naţionali din partea asociaţiilor obștești și obser-

vatorii internaţionali acreditaţi și interpreţii 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 aceștia 

rămîn pînă la sfîrșitul numărării și totalizării voturilor.

Atenţie! Alegătorii care la ora 21.00, se afl ă în afara secţiei de votare și încă nu au reușit să voteze 
vor fi  invitaţi în interior 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-și realizeze drepturile, informînd despre prelungire consiliul electoral de 
circumscripţie și Comisia Electorală Centrală.

După închiderea secţiei de votare, membrul biroului electoral responsabil de eliberarea buletinelor de 
vot își pune semnătura 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 suplinește la 
eliberarea buletinelor de vot, va semna pentru această acţiune în rubrica „Note” din lista electorală respec-
tivă. 

După închiderea secţiei de votare, președintele biroului electoral va verifi ca existenţa semnăturilor aces-
tora pe listele electorale respective.

Numărarea şi totalizarea voturilor 

La numărarea voturilor membrii biroului se vor conduce de următoarele principii:
 transparenţa maximă la numărarea voturilor sporește viteza și exactitatea calculelor, asigurînd cre-

dibilitatea rezultatelor votării. Prin urmare, întregul proces de numărare a voturilor trebuie să fi e 
asistat de către observatori;
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 înainte de numărare, se va verifi ca dacă sigiliile de pe urna/urnele de vot staţionară(e) și cea/cele 
mobilă(e) sînt intacte;

 pentru a evita erorile la numărarea voturilor, se vor verifi ca încă o dată rezultatele numărării;
 rezultatele numărării se vor înscrie în formularele speciale pentru numărarea voturilor.

În procesul numărării voturilor membrii biroului electoral vor urma pașii descriși mai jos și vor com-
pleta pentru fi ecare tip de alegeri formulare speciale pentru numărarea voturilor, în baza cărora se vor 
întocmi procese-verbale privind rezultatele numărării voturilor:  

Notă: Procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor, întocmite de biroul electoral al secţiei 
de votare, sînt distribuite de consiliul electoral de circumscripţie.

Pasul 1: amenajaţi locul pentru numărarea voturilor:
 uniţi un număr sufi cient de mese pentru ca toţi membrii biroului electoral să poată participa la nu-

mărarea voturilor și să se simtă comod;
 asiguraţi-vă că observatorii, reprezentanţii concurenţilor electorali și mass-media pot vedea clar cum 

are loc numărarea voturilor.

Pasul 2: număraţi buletinele de vot neutilizate:
 pe buletinele de vot pentru alegerea primarului, consilierilor locali și a consilierilor raionali neutili-

zate se aplică ștampila ”Anulat”.

Pasul 3: număraţi buletinele de vot completate greșit:
 asiguraţi-vă că pe buletinele de vot completate greșit s-a aplicat ștampila ”Anulat”;
 anunţaţi cu voce tare tuturor celor prezenţi numărul total al buletinelor de vot pentru fi ecare tip de 

alegeri completate greșit;
 înscrieţi, pentru fi ecare tip de alegeri, numărul total de buletine NEUTILIZATE și ANULATE în 

formularul special, la litera ”j”.

Pasul 4: număraţi cîţi alegători au primit buletinele de vot:
 stabiliţi numărul alegătorilor incluși în lista electorală de bază și în lista suplimentară;

Atenţie! Numărul alegătorilor incluși în lista electorală de bază trebuie să coincidă cu numărul de 
alegători anunţat consiliului electoral în ziua alegerilor, la ora 7.10.

 înscrieţi aceste cifre în formularele speciale pentru numărarea voturilor, la literele ”a” și ”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 afl ării;

 calculaţi suma semnăturilor din aceste trei liste și înscrieţi numărul obţinut în formularele speciale 
pentru numărarea voturilor, la litera ”c”.

Pasul 5: calculaţi numărul buletinelor de vot din urna de vot mobilă:
 separaţi buletinele de vot corespunzător tipurilor de alegeri (buletine pentru alegerea primarului, 

consilierilor locali, consilierilor raionali);
 număraţi și aranjaţi buletinele de vot în teancuri a cîte 20 de buletine;
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 după ce aţi numărat buletinele de vot, verifi caţi dacă numărul buletinelor de vot găsite în urna de vot 
mobilă coincide cu numărul semnăturilor din lista alegătorilor care au votat la locul afl ării.

Pasul 6: calculaţi numărul buletinelor de vot din urna staţionară:
 separaţi buletinele de vot corespunzător tipurilor de alegeri (buletine pentru alegerea primarului, 

consilierilor locali, consilierilor raionali); 
 număraţi și aranjaţi buletinele de vot în teancuri a cîte 20 de buletine;
 după ce aţi numărat buletinele de vot, verifi caţi dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnele de 

vot staţionare coincide cu numărul total al semnăturilor din lista electorală de bază și lista supli-
mentară; 

 calculaţi numărul total al buletinelor de vot din urna de vot staţionară și cea mobilă și înscrieţi nu-
mărul obţinut în formularul special pentru numărarea voturilor, la litera ”d”.

Pasul 7: număraţi buletinele de vot valabile:
La numărarea buletinelor de vot pentru fi ecare tip de alegeri, urmaţi pașii de mai jos:

 aranjaţi pe masă bristolurile cu denumirea/numele concurenţilor electorali; 
 membrul biroului electoral  ridică sus buletinul de vot, îl arată celorlalţi, îl examinează atent și, dacă 

acesta este valabil, anunţă pentru care concurent s-a dat votul;  
 buletinul de vot anunţat se pune lîngă bristolul 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 nevala-

bile;
 după ce toate buletinele de vot au fost examinate, buletinele de vot se separă și se numără conform 

opţiunii exprimate;
 numărul buletinelor de vot valabil exprimate pentru fi ecare opţiune de votare este anunţat președin-

telui biroului electoral;
 numărul de voturi valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral se înscrie în formularul spe-

cial pentru numărarea voturilor, la litera „g”;
 președintele biroului electoral anunţă tuturor celor prezenţi rezultatele numărării voturilor;
 numărul total de voturi valabil exprimate se consemnează 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 nu-

mărarea 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 verifi că dacă numărul buletinelor de vot primite de birou (litera „i”) este egal cu numărul de alegă-

tori care au primit buletine de vot (litera „c”) + numărul buletinelor de vot neutilizate și anulate (litera 
„j” din formularul special pentru numărarea voturilor).

Atenţie! Numărul buletinelor de vot nevalabile este egal cu diferenţa dintre numărul alegătorilor 
care au participat la votare și numărul total de voturi valabil exprimate pentru fi ecare tip de ale-
geri în parte.

Principiul de bază după care se decide dacă un buletin de vot trebuie să fi e considerat valabil sau nu, este 
claritatea opţiunii. 

Buletinul trebuie declarat nevalabil dacă:
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 numerele de identifi care al circumscripţiei electorale și al secţiei de votare aplicate pe buletin nu co-
respund cu numerele circumscripţiei electorale și al secţiei de votare  respective; 

 buletinul de vot diferă de modelul stabilit; 
 pe buletin este aplicată corect ștampila „Votat”, dar alegătorul a scris sau desenat ceva;
 ștampila „Votat” a fost aplicată în mai multe patrulatere;
 ștampila „Votat” nu a fost aplicată; 
 buletinul este deformat sau mîzgălit în așa fel că opţiunea alegătorului nu este clară. 

Președintele biroului electoral al secţiei de votare oferă tuturor membrilor biroului și persoanelor au-
torizate să asiste la operaţiunile 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, problema se soluţionează prin vot, iar rezultatul votării se consemnează în 
procesul-verbal  al ședinţei biroului.

Dacă majoritatea membrilor biroului electoral consideră că opţiunea alegătorului este clară, buletinul 
este declarat valabil și se numără împreună cu buletinele valabile. 

BULETIN DE VOT 
pentru alegerile consilierilor în Consiliul 
raional, municipal _________________

Nr. circumscripţiei electorale Nr. secţiei de votare

5 iunie 2011

BLOCUL ELECTORAL
“VIITORUL ŢĂRII”

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

PARTIDUL TINERILOR 
ENTUZIAŞTI

CRUDU MARIAN
a.n. 1953, inginer funciar, agronom, SA “Flori”,

candidat independent

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

BULETIN DE VOT 
pentru alegerile consilierilor în Consiliul 
raional, municipal _________________

Nr. circumscripţiei electorale Nr. secţiei de votare

5 iunie 2011

BLOCUL ELECTORAL
“VIITORUL ŢĂRII”

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

PARTIDUL TINERILOR 
ENTUZIAŞTI

CRUDU MARIAN
a.n. 1953, inginer funciar, agronom, SA “Flori”,

candidat independent

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

BULETIN DE VOT 
pentru alegerile consilierilor în Consiliul 
raional, municipal _________________

Nr. circumscripţiei electorale Nr. secţiei de votare

5 iunie 2011

BLOCUL ELECTORAL
“VIITORUL ŢĂRII”

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

PARTIDUL TINERILOR 
ENTUZIAŞTI

CRUDU MARIAN
a.n. 1953, inginer funciar, agronom, SA “Flori”,

candidat independent

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

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

BULETIN DE VOT 
pentru alegerile consilierilor în Consiliul 
raional, municipal _________________

Nr. circumscripţiei electorale Nr. secţiei de votare

5 iunie 2011

BLOCUL ELECTORAL
“VIITORUL ŢĂRII”

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

PARTIDUL TINERILOR 
ENTUZIAŞTI

CRUDU MARIAN
a.n. 1953, inginer funciar, agronom, SA “Flori”,

candidat independent

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

BULETIN DE VOT 
pentru alegerile consilierilor în Consiliul 
raional, municipal _________________

Nr. circumscripţiei electorale Nr. secţiei de votare

5 iunie 2011

BLOCUL ELECTORAL
“VIITORUL ŢĂRII”

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

PARTIDUL TINERILOR 
ENTUZIAŞTI

CRUDU MARIAN
a.n. 1953, inginer funciar, agronom, SA “Flori”,

candidat independent

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

BULETIN DE VOT 
pentru alegerile consilierilor în Consiliul 
raional, municipal _________________

Nr. circumscripţiei electorale Nr. secţiei de votare

5 iunie 2011

BLOCUL ELECTORAL
“VIITORUL ŢĂRII”

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

PARTIDUL TINERILOR 
ENTUZIAŞTI

CRUDU MARIAN
a.n. 1953, inginer funciar, agronom, SA “Flori”,

candidat independent

Simbolul
concurentului

electoral
(la dorinţa 
acestuia)

Notă: Numărul de buletine declarate nevalabile se înscrie de către secretarul biroului  în formularele 
speciale pentru numărarea voturilor, la litera „f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile”.
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După consemnarea rezultatelor numărării în formularul special pentru numărarea voturilor, persoa-
nelor autorizate să asiste la operaţiunile electorale li se dă posibilitatea de a verifi ca datele din acesta.

După ce pașii indicaţi sus au fost parcurși, biroul electoral completează: 
 procesul-verbal cu privire la rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului;
 procesul-verbal cu privire la rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul 

orășenesc(municipal),  sătesc (comunal);
 procesul-verbal cu privire la rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul 

raional(municipal).
După întocmirea în mai multe exemplare, a proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor, 

acestea sînt semnate de toţi membrii biroului electoral al secţiei de votare.

Notă: Absenţa semnăturii unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare nu infl uenţează 
asupra valabilităţii proceselor-verbale. Cauzele din care lipsesc semnăturile se menţionează în raportul 
biroului. 

Atenţie! Observatorilor și reprezentanţilor concurenţilor electorali li se înmînează, la cerere, 
cîte un exemplar al documentelor electorale sus-menţionate. Cîte un exemplar al acestor proce-
se-verbale se va afi șa imediat la intrarea în secţia de votare.

După întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor, președintele biroului 
electoral al secţiei de votare va pregăti raportul biroului pe baza evidenţei ţinute în scris a activităţilor des-
fășurate de birou în perioada electorală17. 

Notă: Membrii biroului au posibilitatea să-și expună în scris comentariile și completările la raport și 
să-l semneze, după președintele biroului. Cererile și contestaţiile se vor anexa la raport.

Pentru toate tipurile de alegeri biroul electoral al secţiei de votare va întocmi un singur raport.

Împachetarea, sigilarea şi transmiterea documentelor şi materialelor electorale 

Biroul electoral al secţiei de votare, după ce numără și totalizează voturile pe secţia de votare, predă 
consiliului electoral de circumscripţie electorală de nivelul întîi după caz, consiliului electoral de circum-
scripţie electorală de nivelul doi, materialele și documentele electorale cît de curînd  posibil, dar în cel tîrziu 
18 ore după anunţarea închiderii secţiei de votare.

Atenţie! Ordinea de împachetare, sigilare și transmitere a documentelor și materialelor electo-
rale de către biroul electoral al secţiei de votare este prevăzută în Instrucţiunea privind modul de 
împachetare, sigilare și transmitere a documentelor electorale de la alegerile locale, aprobată prin 
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 23 din 5 aprilie 2011.18

A. Împachetarea documentelor electorale
1. Biroul electoral al secţiei de votare împachetează documentele electorale pe mape, după cum ur-

mează:
Mapa nr. AL-1 va conţine 3 (în cazul municipiilor Chișinău și Bălţi – 4) tipuri de procese-verbale, în 

funcţie de categoriile autorităţilor administraţiei publice locale, pentru care au avut loc alegeri:

17 Anexa nr. 17 Modelul Raportului biroului electoral al secţiei de votare
18 Anexa nr.18 Extras din Instrucţiunea privindmodul de împachetare, sigilare și transmitere a documentelor electorale de la 

alegerile locale.
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a) procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul raional/
municipal;

b) procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul orășenesc 
(municipal),  sătesc (comunal);

c) procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului.
Fiecare proces-verbal va fi  însoţit de formularul special pentru numărarea voturilor  și actul de consta-

tare a numărului de buletine de vot pentru alegerea consilierilor în consiliul  raional, sătesc (comunal), oră-
șenesc (municipal) și pentru alegerea primarului. Acest act se va întocmi numai dacă, în urma numărării 
buletinelor a fost depistat un număr  mai mare/mic de buletine de vot decît cel solicitat.

Mapa nr. AL-2 va conţine:
a) raportul biroului electoral, însoţit de procesul-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru vo-

tare în ziua alegerilor; 
b) cererile și contestaţiile, însoţite de hotărîrile adoptate cu privire la soluţionarea lor și registrul de 

evidenţă a contestaţiilor (ultimul se va întocmi numai în cazul recepţionării contestaţiilor de la ale-
gători și/sau concurenţi electorali).

Mapa nr. AL-3 va conţine hotărîri adoptate de biroul electoral și anexele la ele.

Notă: Hotărîrile se perfectează într-un singur exemplar. Pentru fi ecare chestiune de pe ordinea de zi 
a ședinţei organului electoral respectiv se va emite o hotărîre. În cazul în care hotărîrea va conţine mai 
multe anexe, fi ecăreia dintre ele i se va atribui un număr (ex. „Anexa nr. 1”, „Anexa nr. 2” etc.).

Mapa  nr. AL-4 va conţine procesele-verbale ale ședinţelor biroului electoral și documentele anexate. 
Procesul-verbal se întocmește într-un singur exemplar iar documentele examinate în cadrul ședinţei orga-
nului electoral respectiv se anexează la procesul-verbal, consecutiv chestiunilor de pe ordinea de zi.

B. Sigilarea documentelor electorale 
1. Biroul electoral al secţiei de votare va sigila documentele electorale astfel:
a) buletinele de vot neutilizate și anulate, precum și cele nevalabile se leagă separat,  pe categorii de 

alegeri, și se sigilează, apoi se așează în cutii (pachete) aparte sigilate;

Atenţie! Buletinele de vot completate greșit de către alegătorii care au solicitat, a doua oară, un 
nou buletin se pun împreună cu buletinele neutilizate și anulate.

b) buletinele de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral se leagă separat, apoi toate 
teancurile se sigilează și se pun în cutii (pachete) pe categorii de alegeri. 

Notă: Pentru a facilita evidenţa buletinelor de vot neutilizate și anulate, nevalabile și valabil expri-
mate, pe fi ecare cutie (pachet) vor fi  trecute categoria alegerilor, data scrutinului, raionul și numărul 
secţiei de votare. (Ex. Alegerea primarului satului Sipoteni din 5 iunie 2011, raionul Călărași, SV nr. 41); 

c) listele electorale de bază, la care se anexează listele electorale pentru votarea la locul afl ării cu cererile 
privind solicitarea votării la locul afl ării, certifi catele medicale, și listele electorale suplimentare cu 
anexarea certifi catelor pentru drept de vot, în baza cărora au votat alegătorii, se pun într-o cutie 
(pachet), care se sigilează. Pe cutie (pachet) vor fi  trecute raionul și numărul secţiei de votare unde 
a fost întocmite (Ex.: raionul Soroca, SV nr. 24);
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d) certifi catele pentru drept de vot neutilizate și anulate, actul de primire/predare a certifi catelor pentru 
drept de vot, registrul de evidenţă a certifi catelor pentru drept de vot și actul de anulare a acestor 
certifi cate se așează într-o cutie (pachet), care se sigilează;

e) ștampilele biroului electoral al secţiei de votare și tușierele se pun în cutii (pachete) aparte. Modul 
de pregătire și transmitere a ștampilelor se efectuează în conformitate cu prevederile capitolelor IV. 
„Pregătirea ștampilelor electorale pentru predare la Comisie” și V. „Predarea ștampilelor electorale 
la Comisie” din Instrucţiunea privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și refe-
rendumuri, aprobată  prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 434 din 13 martie 2007, cu 
modifi cările și completările ulterioare.

Cadrul legal:
 art. 56 din Codul electoral.

Transmiterea documentelor electorale  
Biroul electoral al secţiei de votare va transmite consiliului electoral de circumscripţie, prin act de pre-

dare-recepţionare  toate documentele electorale împachetate și/sau sigilate19.  

Atenţie! Documentele și materialele electorale vor fi  transmise consiliului electoral de circum-
scripţie în decursul a 18 ore după anunţarea închiderii secţiei de votare. Mijloacele pentru trans-
portarea acestor documente vor fi  escortate de colaboratorii poliţiei.

Notă: Biroul electoral al secţiei de votare va returna primăriei cabinele pentru vot secret, urnele de 
vot și alte bunuri primite de la acesta. 

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

În încăperea pentru votare, pusă la dispoziţie de autorităţile publice locale, nu vor fi  lăsate nici un fel de 
documente sau materiale electorale. Fac excepţie cabinele și urnele de vot, care vor fi  transmise autorităţii 
publice locale pentru păstrare.

Dizolvarea birourilor electorale ale secţiilor de votare

După ce consiliul electoral de circumscripţie de nivelul doi aduce la cunoștinţă publică rezultatele fi nale 
ale alegerilor pe circumscripţia electorală respectivă, acesta adoptă hotărîrea privind dizolvarea birourilor 
electorale.

De regulă, biroul electoral al secţiei de votare își încetează activitatea de îndată ce a transmis  procese-
le-verbale privind rezultatele numărării voturilor, raportul biroului și alte materiale electorale consiliului 
electoral de circumscripţie de nivelul întîi.

După ce biroul electoral a fost dizolvat, membrilor degrevaţi ai acestuia li se sistează remunerarea și ei 
revin la locul lor permanent de muncă. 

Întrebări frecvente

1. Ce trebuie să facă biroul electoral al secţiei de votare, dacă alegătorul care și-a luat anterior certi-
fi catul 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 ante-
rior certifi catul pentru drept de vot, s-a prezentat la secţia de votare, el restituie certifi catul pentru drept de 
vot neutilizat și este inclus în lista suplimentară, motivul includerii fi ind indicat la rubrica „Notă”.

19  Anexa nr.19 Modelul actului de predare-recepţionare a documentelor electorale.
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2. Ce trebuie să facă biroul electoral al secţiei de votare, dacă în încăperea pentru votare în ziua de 
5 iunie 2011 se face agitaţie în favoarea unui concurent electoral?

Dacă o persoană face agitaţie electorală în favoarea sau defavoarea unui concurent electoral în localul 
pentru votare în ziua alegerilor, președintele biroului electoral al secţiei de votare avertizează persoana 
respectivă, iar în cazul în care continuă să încalce legea, ea este îndepărtată din local de către colaboratorul 
poliţiei. 

3. Observatorul îi sfătuiește pe alegători pentru cine să-și dea votul. Care sînt acţiunile biroului 
electoral al secţiei de votare?

Dacă un observator în localul de votare îi sfătuiește pe alegători pentru cine să-și dea votul, acţiunile 
acestuia sînt califi cate ca agitaţie electorală în ziua votării și infl uenţare asupra exercitării dreptului de vot. 
În acest caz, președintele biroului electoral îl avertizează pe observator asupra inadmisibilităţii unor astfel 
de acţiuni. Dacă observatorul încalcă repetat prevederile legale, președintele biroului poate cere îndepăr-
tarea observatorului din localul secţiei de votare și întocmirea de către organele afacerilor interne a proce-
sului-verbal de constatare a contravenţiei comise. 

4. Care sînt acţiunile biroului electoral al secţiei de votare dacă depistează că un observator îi în-
treabă pe alegători, în localul secţiei de votare, pentru cine vor să voteze?

Dacă în localul de votare observatorul întreabă alegătorii pentru cine vor să voteze, acţiunile respective 
sînt califi cate drept fraudă electorală, și anume drept încălcare a secretului votului. În acest caz, președin-
tele biroului electoral îl avertizează pe observator asupra inadmisibilităţii unor astfel de acţiuni, iar dacă 
acesta încalcă repetat prevederile legale, i se vor aplica măsurile indicate în comentariile răspunsului la 
întrebarea precedentă.

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

Observatorul nu are dreptul să îndeplinească atare rugăminţi ale alegătorului. În conformitate cu art. 54 
alin. (1) din Codul electoral, alegătorul care nu este în stare să completeze de sine stătător buletinele de vot, 
este în drept să invite în cabină o altă persoană, cu excepţia membrilor biroului electoral al secţiei de vo-
tare, reprezentanţilor concurenţilor electorali și a persoanelor autorizate să asiste la operaţiunile 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 să-i ajute 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 secţiei de votare. În acest caz, președintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie 
să-i explice observatorului prevederile art. 56 din Codul electoral.

7. Poate biroul secţiei de votare să-și întrerupă activitatea în ziua votării sau nu?
Membrii biroului electoral al secţiei de votare pot să-și întrerupă activitatea, dacă este necesar să adopte 

neîntîrziat o hotărîre, inclusiv asupra unei contestaţii. Președintele biroului electoral al secţiei de votare este 
obligat să-i anunţe pe toţi cei prezenţi în secţia de votare că votarea se întrerupe și că membrii biroului cu 
drept de vot deliberativ urmează să decidă asupra unui subiect. După aceasta, președintele biroului infor-
mează membrii referitor la subiectul care necesită soluţionare, are loc discutarea situaţiei sau a contestaţiei 
și se votează proiectul de hotărîre. Secretarul  biroului electoral al secţiei de votare consemnează în modul 
corespunzător examinarea chestiunii respective și rezultatele votării, iar în caz de necesitate pregătește 
pentru semnare proiectul hotărîrii adoptate și spre eliberarea ulterioară solicitantului a copiei de pe hotă-
rîrea adoptată. 

La alegerile locale, în cazul în care procesul de votare a fost suspendat și nu poate fi  reluat pe parcursul 
a 2 ore, votarea se consideră suspendată pe un termen ce nu va depăși 2 săptămîni, iar Comisia Electorală 
Centrală va adopta în termen de 3 zile hotărîrea privind data reluării votării suspendate. Persoanele care 
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au dreptul să asiste la votare nu pot fi  obligate să părăsească localul secţiei de votare în timpul suspendării 
votării.  

8. Cît timp se poate afl a observatorul în secţia de votare în ziua votării?
În ziua votării, observatorul are dreptul să-și înceapă activitatea în orice timp din momentul cînd biroul 

electoral al secţiei de votare și-a început programul de lucru și pînă la totalizarea rezultatelor votării.
 
9. Ce acţiuni trebuie să întreprindă biroul electoral al secţiei de votare, dacă constată semne de de-

teriorare a sigiliilor de pe urnele de vot staţionare sau cele mobile?
În conformitate cu art. 56 alin. (4) din Codul electoral, după verifi carea sigiliilor de pe urnele de vot, 

președintele biroului electoral al secţiei de votare deschide urnele în prezenţa membrilor biroului electoral 
și a persoanelor autorizate să asiste la operaţiunile electorale. Mai întîi vor fi  deschise urnele de vot mobile, 
se vor număra buletinele din ele, iar apoi se vor deschide celelalte urne și se vor număra buletinele. 

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

10. Se permite eliberarea buletinelor de vot alegătorului care nu deţine nici un act de identitate?
Alegătorul nu are dreptul să voteze dacă nu are act de identitate.

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

Alegătorii care s-au stabilit cu traiul în raza secţiei de votare după completarea listei electorale, precum 
și alegătorii care din anumite motive nu au fost incluși 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 să fi e aplicate persoanelor care încalcă ordinea publică în biroul electoral al 
secţiei de votare?

Membrului biroului electoral, care împiedică activitatea secţiei de votare, i se interzice imediat să par-
ticipe la lucrările biroului, iar observatorul sau alte persoane sînt, pentru aceleași fapte îndepărtate, din 
localul de votare. Organele de drept asigură executarea hotărîrii respective, luînd măsuri pentru tragerea la 
răspundere a membrului biroului care a fost eliberat de sarcinile, prin care participa la lucrările biroului, și 
pentru sancţionarea observatorului și altor persoane în conformitate cu legislaţia.

Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor locale a ordinii  în localul  de votare și pe teritoriul din 
preajmă, în raza de 100 de metri de la localul votării, o poartă președintele 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 termenul sta-
bilit?

Nu. 

14. Ce trebuie de făcut dacă membrii biroului electoral al secţiei de votare care au organizat votarea 
la locul afl ării alegătorilor nu s-au întors pînă la ora 21:00 în localul secţiei de votare?

Membrii biroului electoral al secţiei de votare care au organizat votarea la locul afl ării alegătorilor tre-
buie să fi e dotaţi, în măsura posibilităţilor, cu un telefon mobil.

Dacă membrii biroului electoral al secţiei de votare care au organizat votarea la locul afl ării alegătorilor 
nu revin pînă la ora 21:00 în localul secţiei de votare, președintele biroului întreprinde acţiuni urgente, 
inclusiv cu ajutorul colaboratorilor poliţiei, pentru a determina locul unde se afl ă membrii cu urna de vot 
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mobilă, a stabili cauza întîrzierii și a preciza ora la care se vor întoarce. Procedura de numărare și totalizare 
a voturilor va începe numai după revenirea membrilor care au plecat cu urna mobilă.

Președintele biroului electoral al secţiei de votare va aduce această informaţie la cunoștinţa persoanelor 
care asistă la numărarea voturilor.

15. Are dreptul observatorul să efectueze înregistrarea video a procesului de numărare a votu-
rilor?

Observatorii acreditaţi pot efectua înregistrări video și audio și fotografi a derularea procesului de nu-
mărare a voturilor, cu condiţia înștiinţării președintelui organului electoral.

16. Cui i se oferă, în copie, procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor  pentru fi ecare 
tip de alegeri, întocmite de biroul electoral al secţiei de votare?

Conform prevederilor art. 58 din Codul electoral, procesul-verbal privind rezultatele numărării votu-
rilor se întocmește de biroul electoral al secţiei de votare în mai multe exemplare; membrii biroului elec-
toral al secţiei de votare sînt obligaţi să  înmîneze, la cerere,  cîte o copie autentifi cată a acestui document 
persoanelor autorizate să asiste la toate operaţiunile electorale (reprezentanţilor concurenţilor electorali, 
observatorilor acreditaţi). 

Observatorul acreditat sau orice altă persoană autorizată să asiste la operaţiunile electorale poate primi 
o copie a proceselor-verbale privind rezultatele votării, chiar dacă a venit în localul secţiei de votare în 
timpul înmînării acestora de către președintele, vicepreședintele sau secretarul biroului electoral al secţiei 
de votare.



Examinarea și soluţionarea contestaţiilor de către birourile electorale ale 
secţiilor de votare

Competenţa birourilor electorale la examinarea contestaţiilor 

Examinarea contestaţiilor este una dintre principalele responsabilităţi ale persoanelor în ale căror atri-
buţii intră administrarea alegerilor. 

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, de recla-
mare a încălcării Codului electoral, precum și a actelor administrative cu caracter individual sau normativ 
emise de Comisia Electorală Centrală.

Atenţie! Contestaţia se întocmește în formă scrisă și va corespunde cerinţelor stabilite de  art. 65 
alin. (1) și (5) din Codul electoral.

În conformitate cu art. 30 lit. f) din Codul electoral, birourile electorale ale secţiilor de votare sînt res-
ponsabile pentru examinarea contestaţiilor și adoptarea hotărîrilor pe marginea lor. 

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

 administrarea alegerilor;
 neincluderea alegătorilor în lista electorală sau excluderea din ea, precum și împotriva altor erori 
comise la înscrierea datelor personale sau ale altor alegători;

 acţiunile sau inacţiunile concurenţilor electorali.

Atenţie! Acţiunile sau inacţiunile concurenţilor electorali sînt examinate de către biroul elec-
toral doar în cazul în care atribuţiile acestuia sînt îndeplinite de către consiliul electoral de cir-
cumscripţie.

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

Toate contestaţiile primite de către biroul electoral trebuie să fi e înregistrate într-un Registru special de 
evidenţă a contestaţiilor. Fiecărei contestaţii recepţionate i se atribuie un număr de înregistrare, indicîn-
du-se data și ora recepţionării.

4C O M PA RT I M E N T U L  4 .
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Depunerea contestaţiilor

Codul electoral stabilește în capitolul 12 „Procedurile judiciare” cerinţele pentru depunerea contestaţi-
ilor cu privire la încălcarea prevederilor ce reglementează organizarea și desfășurarea alegerilor, modali-
tatea de examinare a acestora, precum și procedura de adoptare a hotărîrilor pe marginea lor.

Contestaţiile pot fi  depuse doar de către:
 alegători;
 concurenţii electorali.

Atenţie! Contestaţiile depuse de persoane neîmputernicite NU se examinează de către organele 
electorale și se restituie depunătorilor, prin scrisoare de însoţire, în cel mai scurt timp posibil, cu 
indicarea motivului refuzului recepţionării acesteia.

Alegătorul depune contestaţii în mod personal sau prin intermediul reprezentantului legal. 
Concurentul electoral depune contestaţii prin intermediul reprezentantului său în biroul electoral re-

spectiv sau a unei persoane împuternicite prin procură. 
Contestaţiile trebuie să conţină:

 datele de identitate ale contestatarului (persoanei care depune contestaţia);
  descrierea motivelor pentru care a fost depusă contestaţia, inclusiv data și locul acţiunii/inacţi-
unii, cine a comis încălcarea și în care circumstanţe, temeiul legal invocat;

  probele;

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

  semnătura și data depunerii contestaţiei.

Termenul de depunere a contestaţiilor
Contestaţia poate fi  depusă în termen de 3 zile calendaristice din data săvîrșirii acţiunii/identifi cării 

inacţiunii sau adoptării hotărîrii, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. 
Contestaţiile împotriva neincluderii alegătorilor în lista electorală sau excluderii din ea, precum și îm-

potriva altor erori comise la înscrierea datelor personale sau ale altor alegători se depun cel tîrziu în ziua 
precedentă zilei alegerilor.

Notă: Termenul de depunere se calculează începînd cu ziua următoare zilei în care a fost săvîrșită 
acţiunea a fost identifi cată inacţiunea sau a fost adoptată hotărîrea contestată.

Termenul de examinare a contestaţiilor

 Contestaţiile privind acţiunile și hotărîrile birourilor electorale ale secţiilor de votare sînt examinate 
în termen de 3 zile calendaristice din data depunerii, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. 

 Contestaţiile privind acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali sînt examinate în termen de  5 zile 
calendaristice din data depunerii, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor.
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 Contestaţiile privind corectitudinea întocmirii listelor electorale sînt examinate în decurs de 24 de 
ore din data depunerii, dar nu mai tîrziu de ziua ce precede ziua alegerilor. 

Procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor

Orice contestaţie parcurge cinci etape de bază:
Etapa 1-a: Recepţionarea contestaţiei și repartizarea acesteia spre examinare
Președintele sau secretarul biroului electoral al secţiei de votare înregistrează contestaţia în Registrul 

special de evidenţă a contestaţiilor.
Președintele desemnează membrul biroului (raportorul) care va fi  responsabil de examinarea nemij-

locită a contestaţiei și de elaborarea, după caz, a proiectului de hotărîre pe marginea ei sau proiectului 
scrisorii de răspuns.

Etapa a 2-a: Examinarea prealabilă a contestaţiei
Membrul-raportor verifi că dacă forma și conţinutul contestaţiei corespund cerinţelor stabilite de art. 65 

alin. (1) și (5) din Codul electoral.
Președintele biroului electoral decide, în urma analizei prealabile, includerea în ordinea de zi a chesti-

unii privind examinarea contestaţiei depuse. 
În cazul în care contestaţia este depusă de o persoană neîmputernicită sau dacă ea nu constituie obiectul 

unei contestaţii, se întocmește scrisoarea de răspuns prin care contestaţia se restituie depunătorului aces-
teia. 

În cazul în care examinarea contestaţiei nu ţine de competenţa organului electoral respectiv, aceasta 
împreună cu materialele anexate la ea, urmează să fi e transmise spre examinare conform competenţei, în 
mod urgent, în cel mult 2 zile calendaristice din data recepţionării (spre ex: consiliului electoral de circum-
scripţie, organelor afacerilor interne, Consiliului Coordonator al Audiovizualului etc.).

Secretarul biroului electoral va înștiinţa părţile vizate în contestaţie despre data și ora desfășurării șe-
dinţei la care va fi  examinată aceasta.

Etapa a 3-a: Examinarea în fond a contestaţiei
Membrul-raportor:

 examinează contestaţia și probele depuse. 
 elaborează proiectul de hotărîre pe marginea contestaţiei20.
 expune obiectul contestaţiei și prezintă în ședinţa biroului proiectul de hotărîre pe marginea ei.

Membrii biroului electoral, în cadrul ședinţei biroului: 
 dezbat chestiunea privind examinarea contestaţiei;
 înaintează propuneri de modifi care/completare a proiectului de hotărîre pe marginea contestaţiei.

Etapa a 4-a: Adoptarea hotărîrii cu privire la contestaţie
Membrii biroului electoral supun votului proiectul de hotărîre cu privire la contestaţie. Prin adoptarea 

hotărîrii, biroul electoral poate lua următoarele decizii prin care: 
 va admite/respinge contestaţia în cauză;
 va solicita înlăturarea încălcării constatate a legislaţiei electorale;
 va recomanda aplicarea sancţiunilor. 

20 Anexa nr. 20 Regulamentul privind procedura de examinare și soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în pe-
rioada electorală ( anexa 3 la regulament).
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După ședinţă, membrul-raportor va asigura includerea în proiectul hotărîrii pe marginea contestaţiei 
a tuturor propunerilor de modifi care și completare, parvenite de la ceilalţi membri ai organului electoral 
respectiv și adoptate (acceptate în unanimitate) de către aceștia.

Președintele și secretarul biroului electoral semnează hotărîrea.
Atenţie! Biroul electoral care a examinat și a soluţionat contestaţia urmează să asigure întocmirea 
procesului-verbal al ședinţei, la care au avut loc dezbaterile și a fost adoptată hotărîrea cu privire 
la soluţionarea contestaţiei.
În procesul-verbal al ședinţei vor fi  consemnate următoarele momente relevante la examinarea 
cauzei: 
 esenţa și cerinţele înaintate în contestaţie;
 părţile implicate;
 poziţia și/sau declaraţiile părţilor implicate în procesul de examinare a contestaţiei;
 esenţa amendamentelor propuse la proiectul hotărîrii;
 procedura votării.

Etapa a 5-a: Exercitarea controlului asupra executării hotărîrii adoptate pe marginea contestaţiei
Secretarul biroului electoral aduce la cunoștinţa părţilor hotărîrea adoptată cu privire la contestaţie.

Atenţie! Subiecţii vizaţi vor fi  informaţi asupra deciziei luate și a hotărîrii adoptate, fi indu-le 
transmisă, după caz, și copia de pe hotărîre (prin poștă/fax) cel tîrziu a doua zi lucrătoare după 
adoptarea acesteia.

Președintele, secretarul biroului electoral sau membrul-raportor vor asigura controlul asupra înlăturării 
încălcărilor electorale 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 examineze fi ecare contestaţie în 

același mod. Nu contează de la cine a parvenit contestaţia, fi ecare contestatar merită aceeași atenţie 
și respect. Nu trebuie să existe nici un tratament preferenţial faţă de nici o persoană sau grup de 
persoane.
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 Analizaţi fi ecare contestaţie fără întîrzieri inutile; încercaţi să soluţionaţi contestaţiile parvenite în 
limitele prevederilor legale, prin găsirea consensului necesar, pe cale amiabilă și în spiritul respec-
tului faţă de persoanele implicate.

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

 Implicaţi toţi membrii biroului electoral în procesul de examinare și soluţionare a contestaţiilor.
 Respectaţi etapele de examinare a unei contestaţii și procedura de adoptare a hotărîrei pe mar-

ginea ei.
 Solicitaţi opinia organului electoral ierarhic superior. Solicitarea opiniei și asistenţei necesare tre-

buie 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 dumneavoastră 

sînt defi nite clar în Codul electoral. Trebuie să examinaţi contestaţiile doar în modul defi nit de 
Codul electoral și regulamentele Comisiei Electorale Centrale. Dacă nu sînteţi sigur, contactaţi con-
siliul electoral de circumscripţie pentru a solicita asistenţă.

 Nu acţionaţi în baza informaţiilor sau documentelor despre care cunoașteţi că sînt false sau nefon-
date.

 Nu acceptaţi cadouri, bani sau alte atenţii de la persoanele care încearcă să obţină un avantaj în 
procesul electoral, printre care ar putea fi  concurenţii electorali, persoanele de conducere ale unui 
partid, actualii lideri politici sau orice alte persoane care încearcă să obţină suportul dumneavoastră 
și favoruri în cadrul procesului electoral.



A. Modele de documente electorale

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

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

Anexa nr. 4 Modelul hotărîrii cu privire la cererea de modifi care a listei electoral3. 
Anexa nr. 5 Modelul hotărîrii cu privire la tipărirea buletinelor de vot4. 
Anexa nr. 7 Modelul cererii privind eliberarea certifi catului pentru drept de vot5. 
Anexa nr. 8  Modelul actului de anulare a certifi catelor pentru drept de vot neutilizate6. 
Anexa nr. 9  Modelul cererii privind solicitarea votării la locul afl ării7. 
Anexa nr. 10 Modelul Registrului cererilor alegătorilor privind votarea la locul afl ării8. 
Anexa nr.11 Modelul actului de constatare a numărului de buletine de vot9. 
Anexa nr. 12 Modelul  procesului-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în ziua 10. 

alegerilor
Anexa nr. 14 Modelul hotărîrii  privind stabilirea numărului de urne de vot mobile11. 
Anexa nr.15 Modelul Registrului de transmitere a buletinelor de vot membrilor biroului electoral al 12. 

secţiei de votare pentru a fi  eliberate alegătorilor în cazul votării la locul afl ării
Anexa nr. 17 Modelul Raportului biroului electoral al secţiei de votare13. 
Anexa nr.19 Modelul actului de predare-recepţionare a documentelor electorale14. 

Atenţie! Modelele documentelor electorale pot fi  găsite în format electronic pe CD.

A N E X E
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B. Regulamente şi instrucţiuni

Anexa nr. 1

REGULAMENTUL 
cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare

Aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 396 din 14 decembrie 2006, 
       modifi cat și completat prin hotărîrile CEC 

nr.1790 din 22 iulie 2008,
nr.1957 din 19 noiembrie 2008, 

nr.2372 din 24 martie 2009, 
nr.2585 din 18 iunie 2009,
nr.2640 din 23 iunie 2009,
nr.3378 din 27 iulie 2010,

nr.25 din 5 aprilie 2011,
nr.44  din 12 aprilie 2011

I. Dispoziţii generale
Prezentul Regulament stabilește condiţiile și modul de activitate a birourilor electorale ale secţiilor 15. 

de votare.
Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, în perioada electorală consiliile electorale de circum-16. 

scripţie constituie birouri electorale ale secţiilor de votare. 
În activitatea lor birourile electorale ale secţiilor de votare se călăuzesc de Constituţia Republicii 17. 

Moldova, de Codul electoral, de legile și hotărîrile Parlamentului, de hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, 
de  prezentul Regulament și de alte acte normative în domeniu.

II. Constituirea și componenţa biroului electoral al secţiei de votare 
Biroul electoral al secţiei de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie cu cel 18. 

puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor. Pentru alegerile de orice nivel și pentru referendumurile republi-
cane, birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în același termen.

Pct.4 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
Biroul electoral al secţiei de votare este constituit din 5-11 membri cu drept de vot deliberativ după cum 19. 

urmează:
candidaturile a 3 membri se propun de către consiliile locale,a) 
candidaturile celorlalţi membri cu drept de vot deliberativ se propun de către partide și alte organi-b) 
zaţii social-politice reprezentate în Parlament, cîte unul de la fi ecare partid sau altă organizaţie social-
politică, iar dacă nu este sufi cient, numărul rămas de membri se completează de consiliul electoral de 
circumscripţie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcţionarilor electorali.

Pct.5 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
6. În cazul cînd partidele și 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.

7. În decurs de 2 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare reprezentantul consi-
liului electoral sau al autorităţii publice locale convoacă membrii biroului electoral, care aleg din rîndul lor 
președintele, vicepreședintele și secretarul biroului electoral, adoptînd în acest sens o hotărîre. Hotărîrea 
adoptată se comunică imediat consiliului electoral de circumscripţie. 



48 Alegerile locale generale 5 iunie 2011

Demiterea și realegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului biroului electoral poate fi  iniţiată 
de cel puţin 1/3 din membrii biroului.

Pct.7 completat prin hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008
8. După adoptarea hotărîrii se aduce la cunoștinţă publică informaţia despre componenţa și sediul biro-

ului 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 și membri de partid. 

Verifi carea se face de președintele biroului electoral prin consultarea membrilor biroului electoral. În caz de necesi-
tate, președintele biroului electoral al secţiei de votare va informa consiliul electoral de circumscripţie.  

10. Pentru organizarea efi cientă a activităţii sale la prima sau la a doua ședinţă biroul electoral al secţiei de 
votare va adopta o 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. 
Numărul membrilor biroului electoral care pot fi  degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent 
și 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, 
reieșind 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 înde-
plinirii unor activităţi 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 consultativ, care este confi rmat de către biroul electoral respectiv în termen de 3 zile de la 
momentul depunerii cererii. Drepturile și obligaţiile reprezentantului concurentului electoral sînt stabilite 
în Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor 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 și de prezentul Regulament.

Pct.13 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
14. În cazul în care membrul biroului electoral al secţiei de votare nu își îndeplinește obligaţiunile sau în-

calcă legislaţia în vigoare, președintele biroului electoral va informa despre aceasta consiliul electoral de cir-
cumscripţie.

Calitatea de membru al consiliului sau biroului electoral încetează: 15. 
la cerere; a) 
prin revocare. b) 
Membrul biroului electoral este revocat de organul (autoritatea) sau concurentul electoral care l-a 16. 

desemnat, pentru încălcarea interdicţiilor stabilite la art. 32 alin. (7) din Codul electoral, pentru lezarea 
drepturilor electorale ale alegătorilor, pentru absenţa consecutivă nemotivată la 2 ședinţe 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 confi rmare de către organul electoral ierarhic superior.

Pct.16 expus în redacţie nouă  prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
17. Dacă un membru își 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 și de prezentul 
Regulament. 

18. Dacă în urma retragerii sau revocării, numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare cu 
drept de vot deliberativ s-a redus, devenind mai mic decît numărul minim prevăzut la punctul 5 al pre-
zentului Regulament, iar consiliul local sau partidul, altă organizaţie social-politică nu a înaintat propunerile 
pentru completarea biroului electoral, includerea 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 experienţă în domeniul electoral.
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III. Organizarea activităţii biroului electoral al secţiei de votare
Ședinţele biroului electoral al secţiei de votare sînt convocate și conduse de către președinte, iar în 19. 

cazul absenţei acestuia sau la rugămintea lui, de către vicepreședinte. Ședinţa poate fi  convocată, de ase-
menea, la cererea a cel puţin 1/3 din membrii cu drept de vot deliberativ ai biroului electoral. 

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

Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare se adoptă, prin vot deschis, cu votul majorităţii mem-21. 
brilor lor cu drept 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 ședinţa imediat urmă-
toare. 

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

Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare se semnează de către președinte și secretar.23. 
Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare, adoptate în limitele competenţei sale, sînt executorii 24. 

pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii și organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, par-
tide, alte organizaţii social-politice și organele lor, precum și pentru toţi cetăţenii. 

Biroul electoral al secţiei de votare își desfășoară activitatea în baza unui plan de lucru elaborat și 25. 
aprobat la una dintre primele sale ședinţe.

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

La toate ședinţele biroului electoral al secţiei de votare, precum și la numărarea și totalizarea votu-27. 
rilor, la operaţiile în legătură cu listele electorale, buletinele de vot, certifi catele pentru drept de vot, la în-
tocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor și referendumurilor, au dreptul să asiste: 

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

Pct.27 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
În localul biroului electoral al secţiei de votare se va organiza serviciul membrilor biroului electoral 28. 

pentru a oferi cetăţenilor explicaţii și informaţii privind alegerile.
Orele de audienţă ale membrilor biroului electoral al secţiei de votare se determină de birou prin 29. 

aprobarea unui program în care să se ţină cont de timpul liber al alegătorilor, cînd aceștia pot solicita in-
formaţia necesară.

Pe frontispiciul clădirii în care se afl ă biroul electoral al secţiei de votare se afi șează inscripţia în 30. 
limba de stat și într-o altă limbă utilizată de populaţie în localitatea respectivă: „Biroul electoral al secţiei 
de votare nr. ___ pentru alegerile __________________________”.

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

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

Biroul electoral al secţiei de votare poate sesiza autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile, or-33. 
ganizaţiile, persoanele cu funcţii de răspundere, partidele și alte organizaţii social-politice, precum și or-
ganele acestora, în probleme de organizare și desfășurare a alegerilor, acestea fi ind obligate să examineze 
sesizarea și să dea răspuns în decursul a 3 zile de la data primirii ei, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. 
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Nerespectarea prevederilor pct. 32 și 33 din prezentul Regulament servește drept temei pentru adre-34. 
sare organelor afacerilor interne, în condiţiile prevăzute de art.71 din Codul electoral.

Pct.34 expus în redacţie nouă  prin hot.CEC nr.25 din 5.04.2011

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

verifi că listele electorale împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, asigură integritatea a) 
acestora și a buletinelor de vot; 
examinează cererile în legătură cu incorectitudinile din listele electorale și efectuează modifi cările b) 
necesare;
eliberează certifi cate pentru drept de vot alegătorilor care nu se vor afl a la domiciliu în ziua alege-c) 
rilor; 
întocmește listele electorale suplimentare, înscriind în ele persoanele care votează în baza certifi ca-d) 
telor pentru drept de vot, precum și persoanele care, din anumite cauze, nu au fost înscrise în listele 
electorale principale; 
comunică populaţiei care locuiește pe teritoriul secţiei de votare data și locul votării;e) 
asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor și a cabinelor de vot;f) 
organizează votarea în ziua stabilită;g) 
ia măsuri pentru a asigura ordinea în localul secţiilor de votare; h) 
totalizează rezultatele alegerilor în secţia de votare, întocmește procesele-verbale și rapoartele și le i) 
remite, împreună cu toate buletinele de vot, consiliului electoral de circumscripţie; 
examinează cererile și contestaţiile ce vizează organizarea și desfășurarea alegerilor, adoptînd hotă-j) 
rîri asupra lor, ale caror copii se anexează la raportul biroului; 
remite consiliului electoral de circumscripţie informaţia despre deschiderea secţiei de votare, datele k) 
privind prezentarea cetăţenilor la votare, precum și datele necesare pentru totalizarea rezultatelor 
preliminare ale alegerilor; 
asigură accesul alegătorilor, observatorilor și concurenţilor electorali la informaţia din listele electo-l) 
rale;
exercită și alte atribuţii prevăzute de Codul electoral. m) 

Pct.35 modifi cat și completat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
36. Procedura de lucru cu listele electorale se desfășoară în conformitate cu Regulamentul privind în-

tocmirea, administrarea, transmiterea și actualizarea listelor electorale, aprobat de Comisia Electorală 
Centrală.

Pct.36 expus în redacţie nouă prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
37. Biroul electoral al secţiei de votare comunică alegătorilor locul și timpul unde pot lua cunoștinţă 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 cunoștinţă de listele electorale și de a 
verifi ca 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 și împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu în 
ziua precedentă zilei alegerilor.

Pct.38 modifi cat prin hot.CEC nr.44 din 12.04.2011 
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 aceștia 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.
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41. Biroul electoral al secţiei de votare aduce la cunoștinţă publică timpul și 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. În cazul alegerilor parlamentare și referendumurilor republicane, persoanele cu drept de vot care, 
după ultima participare la alegeri, și-au schimbat locul de ședere sînt în drept, cel tîrziu cu 30 de zile înainte 
de următoarele alegeri, să-și declare locul nou de ședere la organul administrării publice locale, pentru a 
putea fi  înscrise în lista de alegători în secţia de votare corespunzător locului șederii.

Pct.42 (anterior 45) modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010, nr.44  din 12.04.2011
43. În cazul în care alegătorul își schimbă domiciliul în perioada dintre data întocmirii listelor electorale 

și data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare, la rugămintea acestuia și pe baza buletinului de identi-
tate, a pașaportului sau a unui alt act de identitate, îi eliberează un certifi cat pentru drept de vot. Alegătorul 
care a primit certifi cat pentru drept de vot confi rmă primirea lui semnînd în lista electorală, în dreptul 
numelui său.

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 electorale, precum și lista candidaţilor independenţi se vor transmite birourilor 
electorale ale secţiilor de votare, care le afi șează la sediul biroului electoral pentru ca cetăţenii să poată lua 
cunoștinţă de ele.

Pct.44 (anterior 47) modifi cat  prin hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, nr.3378 din 27.07.2010
45. În cazul în care pe parcursul acestui termen partidul, altă organizaţie social politică sau blocul elec-

toral va retrage unul sau mai mulţi candidaţi din listă, precum și în cazul în care candidatul independent își 
retrage candidatura, președintele 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.

Pct.45 (anterior 48) completat prin hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, nr.3378 din 27.07.2010
46. Dacă concurentul electoral își 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 ștampila 
cu menţiunea “Retras”. 

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

V. Organizarea și desfășurarea votării
48. Biroul electoral al secţiei de votare poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea votării, pentru 

secretul exprimării voinţei alegătorilor, pentru amenajarea localurilor și pentru menţinerea în ele a ordinii 
cuvenite.

49. Secţia de votare se asigură de către autorităţile administraţiei publice locale cu cabine, urne de vot și 
celelalte materiale necesare.

50. Biroul electoral al secţiei de votare înainte de ziua alegerilor verifi că existenţa întregii documentaţii 
electorale: listele electorale, buletinele de vot, formularele speciale, formularele proceselor-verbale privind 
rezultatele numărării voturilor, precum și ștampilele biroului electoral necesare pentru procesul de votare, 
ceară roșie, funcţionalitatea mijloacelor energetice, de telecomunicaţii, transport și 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 aceștia vor fi  
responsabili (conform denumirii 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.

Pct.50 (anterior 53) completat  prin hot. CEC nr. 2640 din 23.06.2009
51. Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07.00 și 21.00 în localuri special amenajate cu 

mese la care se eliberează buletinele de vot, cu cabine pentru vot secret și cu urne de vot. 
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52. În ziua alegerilor, la ora 07.00, președintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa a cel 
puţin jumătate din membrii biroului electoral, verifi că urnele de vot, le sigilează, verifi că existenţa listelor 
electorale, buletinelor de vot, ștampilelor și întocmește un proces-verbal în două exemplare. Procesul-
verbal este semnat de toţi membrii prezenţi ai biroului electoral al secţiei de votare și un exemplar se intro-
duce în urna de vot, după care președintele declară votarea deschisă.

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

Pct.53 (anterior 56) modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
54. Numărul necesar de urne de vot pentru votare se determină în dependenţă de numărul alegătorilor 

incluși în listele electorale, precum și de dimensiunile buletinului de vot. Dimensiunile urnelor de vot (sta-
ţionare și mobile) se stabilesc prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

55. Urnele se instalează în așa fel încît alegătorul, pentru a se apropia de ele, să traverseze neapărat ca-
bina sau camera pentru vot secret. Localul secţiei de votare trebuie să fi e dotat cu un număr sufi cient de 
cabine sau camere pentru a se evita aglomeraţia. 

56. Pentru asigurarea unui parcurs ordonat prin secţia de votare și evitarea aglomeraţiei, biroul electoral 
al secţiei de votare stabilește un traseu pentru alegători, începînd de la intrare, spre mesele la care se elibe-
rează buletinele, apoi spre cabinele de vot secret și urnele de vot. 

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

58. În timpul rezervat votării se interzice de a închide localul de votare și 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, președintele 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, înștiinţînd 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 ale-
gătorilor, care așteaptă să voteze la secţia de votare respectivă, șă-și realizeze drepturile, informînd despre 
prelungire consiliul electoral de circumscripţie și Comisia Electorală Centrală.

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

Pct.58 (anterior 61) completat  prin hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, 3378 din 27.07.2010
Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor a ordinii în localul de votare și pe teritoriul din 59. 

preajmă, în rază de 100 de metri de la localul votării, o poartă președintele biroului electoral al secţiei de 
votare împreună cu reprezentantul comisariatului de poliţie. Deciziile luate în acest scop sînt executorii 
pentru toţi. 

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

Buletinele de vot se păstrează într-un loc sigur din interiorul secţiei de votare, în pachete legate a cîte 61. 
100 de bucăţi, și se distribuie de către președintele biroului electoral al secţiei de votare, membrilor biroului 
electoral pentru a fi  eliberate alegătorilor în măsura necesităţii. 
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La momentul legitimării alegătorului, după înmînarea buletinului de vot, se face menţiunea cu pri-62. 
vire la faptul participării acestuia la votare prin intermediul sistemului electronic – modulul „Registrul 
electronic al alegătorilor”, parte componentă a Sistemului Informaţional Integrat „Alegeri”.

Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Membrul biroului 63. 
electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la pre-
zentarea buletinului de identitate cu fi șă de însoţire, în care se indică domiciliul sau reședinţa alegătorului 
pe teritoriul secţiei de votare respective. 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 își 
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 vo-
tare, va semna în partea dreaptă de sus a listelor electorale, care i-au fost distribuite, iar în partea stîngă de 
jos va menţiona numărul buletinelor de vot eliberate. Membrul biroului electoral care îl suplinește, la eli-
berarea buletinelor de vot, va semna pentru aceasta în rubrica „Note” din lista electorală respectivă. După 
închiderea secţiei de votare, președintele biroului electoral va verifi ca existenţa semnăturilor acestora pe 
listele electorale respective.

Pct.63 (anterior 66) completat  prin hot. CEC nr. 1790 din 22.07.2008, nr. 2640 din 23.06.2009 
64. Președintele și membrii biroului electoral al secţiei de votare votează în secţia unde își desfășoară 

activitatea după înscrierea lor în lista suplimentară în baza certifi catului pentru drept de vot. 
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 biroului electoral, reprezentanţilor concurenţilor electorali și a persoanelor autorizate 
să asiste la operaţiile electorale. Aceste cazuri vor fi  consemnate aparte în raportul biroului electoral al sec-
ţiei de votare.

Pct.65 (anterior 69) modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
66. Dacă alegătorul a completat greșit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secţiei de votare anu-

lează acest buletin și îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Acest caz va fi  menţionat 
în procesul-verbal cu privire la votare și 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 și cu materialul necesar votării la locul unde 
se afl ă alegătorul pentru ca acesta să voteze.. Cererile pot fi  făcute în scris, începînd cu 2 săptămîni înainte 
de ziua votării și pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi  făcute în scris 
pînă la ora 15.00, dacă se prezintă și certifi cat medical. Aceste persoane votează conform listei de alegători 
pentru votarea la locul afl ării, întocmită de biroul electoral al secţiei de votare în baza cererilor acestora, iar 
persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot vota la locul afl ării. În lista electorală, în dreptul numelui 
persoanei respective se face menţiunea „Votat la locul afl ării”. Aceste prevederi nu se aplică la votarea în 
străinătate. Reprezentanţilor concurenţilor electorali/participanţilor la referendum și persoanelor autori-
zate să asiste la operaţiile electorale, li se oferă posibilitatea de a însoţi urna de vot mobilă. 

Pct.67 (anterior 71, 72) completat  prin hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, expus în redacţie nouă  prin hot.
CEC nr.3378 din 27.07.2010

68. Pentru a evita sustragerea membrilor biroului electoral al secţiei de votare de la obligaţiile sale, de-
plasarea la domiciliul 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 fi e restituită la secţia de votare pînă la ora 21.00.

69. Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătorești, per-
soanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este defi nitivă, cele care 
execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune 
de libertate) prin hotărîre judecătorească defi nitivă, afl ate în instituţiile penitenciare, votează la locul afl ării 
cu urna mobilă, în conformitate cu punctul 67.
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Pct.69 (anterior 73, 74)  expus în redacţie nouă  prin hot.CEC nr.1957 din 19.11.08, hot.CEC nr.3378 din 
27.07.10, modifi cat prin hot.CEC nr.25 din 5.04.2011

70. În misiunile diplomatice și ofi ciile consulare ale Republicii Moldova votarea se efectuează în con-
formitate cu prevederile Codului electoral și ale Regulamentului privind votarea cetăţenilor Republicii 
Moldova afl aţi peste hotare.

Pct.70 (anterior 74) completat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
71. În cazul în care președintele biroului electoral al secţiei de votare autorizează scoaterea din localul 

secţiei de votare a unei urne de vot mobile, faptul acesta, precum și lista de alegători care au solicitat votarea 
la locul afl ării sînt aduse la cunoștinţa 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 trans-
port de folosinţă proprie. 

72. Președintele biroului electoral al secţiei de votare ţine evidenţa evenimentelor importante ce au avut 
loc în timpul votării și pe parcursul numărării voturilor. La cererea membrilor biroului electoral sau a 
persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, sau a oricărui alegător, președintele notează comen-
tariile și obiecţiile expuse de aceștia în privinţa procedurii votării într-un act care se anexează la procesele-
verbale ale biroului electoral al secţiei de votare. 

VI. Numărarea și totalizarea voturilor de către biroul electoral al secţiei de votare
După expirarea timpului rezervat votării, la ora 21.00 președintele biroului electoral al secţiei de vo-73. 

tare anunţă încheierea votării și dispune închiderea secţiei de votare. După aceasta biroul electoral al secţiei 
de votare începe numărarea voturilor. 

Din momentul închiderii secţiei de votare, biroul electoral al secţiei de votare rămîne în ședinţă pe 74. 
parcursul numărării voturilor și întocmirii proceselor-verbale și a raportului biroului electoral. Membrii 
biroului electoral al secţiei de votare rămîn la secţia de votare și participă la operaţiile electorale, cu ex-
cepţia cazurilor de incapacitate fi zică sau altor circumstanţe extraordinare.

Înainte de deschiderea urnelor de vot toate ștampilele cu menţiunea „Votat” se adună, se numără și se 75. 
transmit președintelui biroului electoral al secţiei de votare pentru păstrare. După aceasta toate buletinele 
de vot rămase neutilizate se numără și se anulează de către biroul electoral al secţiei de votare, aplicîndu-se 
pe ele ștampila cu menţiunea “Anulat”, apoi se leagă separat și se sigilează. 

Pînă la deschiderea urnelor de vot, membrii biroului electoral al secţiei de votare în prezenţa persoa-76. 
nelor autorizate să asiste la operaţiunile electorale, verifi că integritatea sigiliilor aplicate pe urnele de vot. În 
caz dacă sigiliile sînt deteriorate sau conţin particularităţi vădite care ar confi rma 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.

După verifi carea sigiliilor de pe urnele de vot, președintele biroului electoral al secţiei de votare, în 77. 
prezenţa membrilor biroului electoral și 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. 

În cazul în care se va constata că în urnele de vot mobile sînt mai multe buletine decît numărul ale-78. 
gătorilor care au solicitat votarea la locul afl ării, 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 celelalte urne pentru a fi  numărate voturile obţinute de concurenţii electo-
rali.

Pct. 78 (anterior 84, 85) modifi cat prin hot. CEC nr. 2372 din 24.03.2009
Secţia de votare va fi  dotată cu mese sufi ciente pentru ca toate buletinele extrase din urne să se nu-79. 

mere într-un singur loc, în văzul tuturor membrilor biroului electoral al secţiei de votare și 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.

Numărarea voturilor acumulate de concurenţii electorali se efectuează numai de către membrii bi-80. 
roului electoral al secţiei de votare cu drept de vot deliberativ.
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Un membru al biroului electoral al secţiei de votare ia fi ecare buletin, îl ridică în așa fel ca cei ce 81. 
asistă la numărarea voturilor să-l poată vedea și îl  demonstrează pe faţă și pe verso. Buletinul contabilizat 
se așază aparte în faţa fanionului cu denumirea concurentului electoral pentru care s-a dat votul în cauză. 

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

Buletinele cu voturile exprimate pentru fi ecare concurent electoral se numără și se leagă separat, iar 83. 
rezultatele numărării, odată stabilite, se consemnează într-un formular special pentru numărarea voturilor 
și se transmit în organul electoral ierarhic superior.

Înainte de a înscrie în procesul-verbal numărul de voturi obţinute de concurenţii electorali, repre-84. 
zentanţilor concurenţilor electorali și persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale li se dă posibi-
litatea de a verifi ca datele din formularul special pentru numărarea voturilor. 

Pct.84 (anterior 90) modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
Biroul electoral al secţiei de votare nu include buletinele nevalabile în numărul total de voturi valabil 85. 

exprimate. Se declară nevalabile buletinele: 
în care numărul de identifi care al circumscripţiei și numărul de identifi care al biroului de votare nu a) 
corespund cu cel al circumscripţiei și al biroului de votare respectiv; 
de alt model decît cel stabilit; b) 
în care a fost aplicată ștampila cu inscripţia “Votat” în mai multe patrulatere; c) 
în care nu a fost aplicată ștampila cu inscripţia “Votat” în nici un cerc din nici un patrulater; d) 
în care alegătorii au înscris denumiri sau nume suplimentare ale concurenţilor electorali; e) 
care au fost deformate sau mîzgălite astfel încît nu este clară opţiunea alegătorului. f) 

Pct.85 (anterior 91;92) modifi cat prin hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008
Buletinul de vot nu poate fi  declarat nevalabil doar din cauza că alegătorul a aplicat ștampila cu 86. 

inscripţia “Votat” de mai multe ori într-un singur patrulater sau din cauza că ștampila a fost aplicată în 
afara cercului din patrulater sau pe semnul ori simbolul concurentului electoral, în cazul cînd opţiunea 
alegătorului este clară. 

Președintele biroului electoral al secţiei de votare oferă tuturor membrilor biroului electoral și per-87. 
soanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale posibilitatea de a examina buletinul de vot care urmează 
a fi  declarat nevalabil. 

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

VII. Completarea formularului special pentru numărarea voturilor
89. Datele preliminare ale rezultatelor numărării și totalizării voturilor se introduc în formularul special 

pentru numărarea voturilor, conţinutul căruia se transmite imediat prin telefon consiliului electoral de 
circumscripţie. Modelul formularului special se stabilește de Comisia Electorală Centrală.

Pct.89 (anterior 95) modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
90. Formularul se întocmește după ce membrii biroului electoral al secţiei de votare vor număra și lega 

separat buletinele cu voturi valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral.
91. În formular se indică numărul voturilor valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral, precum 

și numărul total de voturi valabil exprimate.
92. Suma buletinelor cu voturi valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral și a buletinelor nev-

alabile trebuie să fi e egală cu numărul buletinelor extrase din urnele de vot.
93. Formularul special pentru numărarea voturilor se semnează de către președintele și secretarul biro-

ului electoral al secţiei de votare. După verifi carea datelor din formular ele se vor consemna în procesele-
verbale privind rezultatele numărării voturilor.
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VIII. Întocmirea procesului-verbal cu privire la rezultatele numărării voturilor și a 
raportului biroului electoral al secţiei de votare

94. După transmiterea datelor preliminare, biroul electoral al secţiei de votare examinează în ședinţă re-
zultatele numărării voturilor și întocmește procesul-verbal, care este semnat de președinte, vicepreședinte, 
secretar și ceilalţi membri ai biroului electoral. Absenţa semnăturii unor membri ai biroului electoral al 
secţiei de votare nu infl uenţează asupra valabilităţii procesului-verbal. Motivele absenţei semnăturilor se 
menţionează în raportul biroului electoral.

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

numărul de alegători incluși în listele electorale; a) 
numărul de alegători incluși în listele suplimentare; b) 
numărul de alegători care au primit buletine de vot; c) 
numărul de alegători care au participat la votare; d) 
cifra ce refl ectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători și numărul alegăto-e) 
rilor care au participat la votare; 
numărul buletinelor de vot declarate nevalabile; f) 
numărul de voturi valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral (pentru fi ecare opţiune pri-g) 
vind întrebările supuse referendumului); 
numărul total de voturi valabil exprimate; h) 
numărul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secţiei de votare; i) 
numărul buletinelor de vot neutilizate și anulate. j) 
Numărul de alegători la secţia de votare se va stabili în temeiul listelor electorale de bază și al celor 96. 

suplimentare.
Numărul de alegători care s-au prezentat la urnele de vot se va stabili după listele electorale de bază 97. 

și cele suplimentare.
Numărul total de voturi valabil exprimate se stabilește în baza buletinelor de vot valabile care va 98. 

coincide cu numărul de voturi valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral.
Numărul de voturi nevalabile se stabilește în baza buletinelor de vot declarate nevalabile, ţinîndu-se 99. 

cont de prevederile pct.92 din prezentul Regulament. 
Numărul de alegători care au primit buletine de vot, de regulă, trebuie să corespundă cu numărul 100. 

total de voturi valabil exprimate și 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.

Numărul de buletine de vot declarate nevalabile și cele valabile, precum și cele rămase neutilizate și 101. 
anulate trebuie să corespundă numărului de buletine de vot primite, conform actului de primire a buleti-
nelor de către biroul electoral al secţiei de votare.

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

Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor se întocmește, în mai multe exemplare, în 103. 
prezenţa membrilor biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţilor concurenţilor electorali și 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 afi șează imediat la intrarea 
în secţia de votare, iar celelalte, în mod obligatoriu, se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali 
și observatorilor. 

Președintele biroului electoral al secţiei de votare pregătește raportul biroului electoral al secţiei de 104. 
votare pe baza evidenţei ţinute în scris a activităţilor desfășurate de birou în perioada electorală. Raportul 
va conţine o expunere succintă a cererilor și contestaţiilor privitoare la acţiunile biroului electoral al sec-
ţiei de votare și a hotărîrilor adoptate de birou în baza acestora. Președintele semnează raportul și oferă 
celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare posibilitatea de a-și expune în scris comentariile 
și completările la raport și de a-l semna. Cererile și contestaţiile se vor anexa la raport. Modelul raportului 
biroului electoral al secţiei de votare se stabilește de Comisia Electorală Centrală.
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Președintele biroului electoral al secţiei de votare transmite consiliului electoral de circumscripţie 105. 
cît de curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 18 ore după anunţarea închiderii secţiilor de votare, buletinele 
cu voturile valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral aparte, procesul-verbal, raportul, bule-
tinele nevalabile, anulate sau contestate, cererile și contestaţiile, toate fi ind sigilate într-o cutie (pachet). 
Transportarea cutiei (pachetului) sigilate va fi  însoţită de paza poliţiei, de președinte și 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. 

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

Pct.106 (anterior 114;115) completat prin hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008
107. Președintele biroului electoral al secţiei de votare asigură prin actul de predare-primire transmiterea 

cabinelor, urnelor de vot și celorlalte materiale autorităţii publice locale pentru păstrare permanentă.
108. Modul de transmitere a datelor privind desfășurarea scrutinului este prevăzut în Instrucţiunea pri-

vind procesul de transmitere și colectare a informaţiilor electorale la organizarea și desfășurarea alegerilor 
parlamentare și locale generale, 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 de-

favoarea persoanelor ce candidează la o funcţie publică eligibilă; nu pot să se implice în activităţi politice 
în susţinerea vreunuia dintre concurenţii electorali; nu pot să se afi lieze nici unuia dintre ei; nu pot sprijini 
fi nanciar sau prin orice alte modalităţi, direct sau indirect, nici un concurent electoral. În cazul alegerilor 
locale, membrii biroului electoral cu drept de vot deliberativ nu pot fi  soţii, afi nii și rudele de gradul întîi și 
doi ale candidatului la alegeri. 

110.  Persoanelor degrevate din unităţile bugetare li se  menţine salariul la locul de muncă permanent și 
li se plătește, din mijloacele fi nanciare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu 25 la sută din salariul 
mediu pe economie din anul precedent.

Pct.110  expus în redacţie nouă  prin hot.CEC nr.44  din 12.04.2011
111. În cazul degrevării persoanelor din alte unităţi decît cele bugetare sau convocării pensionarilor 

și a persoanelor temporar neangajate în cîmpul muncii, acestora li se stabilește, din mijloacele fi nanciare 
alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu un salariu mediu pe economie din anul precedent. Pentru 
activitatea în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, membrilor nedegrevaţi ai birourilor electorale 
li se stabilește, din mijloacele fi nanciare alocate pentru alegeri, o recompensă în mărime de 15 la sută din 
salariul mediu pe economie din anul precedent.

Pct.111 expus în redacţie nouă  prin hot.CEC nr.44  din 12.04.2011
112. Funcţionarii publici, membri ai biroului electoral al secţiei de votare și membri ai aparatului de 

lucru al acestuia, degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru perioada electorală își 
păstrează statutul de funcţionar public.

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

X. Dizolvarea birourilor electorale ale secţiilor de votare
 Birourile electorale ale secţiilor de votare își incetează activitatea și sînt dizolvate, prin hotărîrea con-

siliului electoral de circumscripţie, de îndată ce Comisia Electorală Centrală a adus la cunoștinţă publică 
rezultatele fi nale. 

Pct.114 introdus prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
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Anexa nr. 6 

REGULAMENTUL 
privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi actualizarea 

listelor electorale

Aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3364 din 23 iulie 2010,
modifi cat și completat prin hotărîrile CEC 

nr.3571 din 5 octombrie 2010,
nr.3887 din 23 noiembrie 2010,

nr. 33 din 8 aprilie 2011  
Capitolul I. Dispoziţii generale

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Codului electoral și stabilește 1. 
procedura de întocmire, administrare, transmitere, modifi care a listelor electorale, inclusiv predarea aces-
tora spre păstrare și actualizare după perioada electorală.  

Codul electoral prevede trei tipuri de liste electorale: de bază, suplimentare și pentru votarea la locul 2. 
afl ării.

Alegătorul poate fi  înscris numai într-o singură listă electorală și la o singură secţie de votare. 3. 
Modelele listelor electorale se aprobă de către Comisia Electorală Centrală.4. 
Listele electorale conţin următoarele rubrici:5. 

- numărul secţiei de votare;
- denumirea localităţii;
- numele și prenumele alegătorului;
- anul nașterii;
- domiciliul/ reședinţa și termenul ei de valabilitate;
- seria și numărul actului de identitate;
- semnătura alegătorului care a primit buletinul de vot;
- notă;
- numele, prenumele și semnătura membrului biroului electoral, responsabil de eliberarea bule-

tinelor de vot.
La sfîrșitul fi ecărei pagini din listele electorale se indică numărul total de buletine de vot eliberate.6. 

Capitolul II. Lista electorală de bază
Secţiunea 1. Întocmirea listei electorale

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

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

Notă: Prevederile din cuprinsul prezentului punct referitoare la Registrul de stat al alegătorilor 
vor fi  puse în aplicare începînd cu anul 2015.

Pct.8 modifi cat prin hot. CEC nr. 33  din 08.04.2011
Alegătorul care are și domiciliu, și reședinţă este înscris, în perioada valabilităţii reședinţei, în lista 9. 

electorală de bază de la secţia de votare în a cărei rază teritorială acesta își are reședinţa. 
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 Pentru alegătorii care, pînă sau în ziua alegerilor, împlinesc vîrsta de 18 ani se indică ziua și luna 10. 
nașterii.   

 În cazul comunelor, listele electorale se întocmesc pe sate și, după caz, pe străzi, iar în cazul orașelor 11. 
și municipiilor – pe străzi și blocuri. Ordinea de înscriere se stabilește de primării. 

 În lista electorală de bază se includ militarii afl aţi în unităţile militare, precum și membrii familiilor 12. 
acestora, alţi alegători care domiciliază pe teritoriul unităţilor militare.  

 Militarii domiciliaţi în afara unităţilor militare, precum și membrii familiilor lor, se înscriu în listele 13. 
electorale de la domiciliu.

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

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

 Pentru secţiile de votare constituite pe lîngă misiunile diplomatice sau ofi ciile consulare ale Republicii 16. 
Moldova, listele electorale de bază se întocmesc de conducătorii misiunilor diplomatice și ai ofi ciilor con-
sulare care activează pe teritoriul statelor respective. 

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

 În cazul în care alegătorul își schimbă domiciliul sau reședinţa în perioada dintre data întocmirii 18. 
listelor electorale de bază și data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare corespunzător domiciliului 
precedent, la solicitarea alegătorului și pe baza actului de identitate acceptat pentru participarea la votare, 
îi eliberează un certifi cat pentru drept de vot. 

În cazul alegerilor locale, în baza certifi catelor cu drept de vot vor putea vota doar membrii biroului 
electoral în secţia de votare în care își desfășoară activitatea, după înscrierea lor în lista suplimentară de 
către secretarul biroului electoral respectiv, care va asigura eliberarea buletinelor de vot în funcţie de tipul 
alegerilor la care participă membrii biroului.

Pct.18 completat prin hot. CEC nr. 33  din 08.04.2011
 Alegătorul care a primit certifi cat pentru drept de vot confi rmă primirea acestuia, semnînd în lista 19. 

electorală de bază în dreptul numelui său, la rubrica „Notă”. În aceeași rubrică se indică data eliberării, nu-
mărul certifi catului pentru drept de vot și numele membrului biroului electoral care l-a eliberat.

 Înregistrarea alegătorilor în listele electorale de bază încetează cel mai tîrziu cu 20 de zile înainte de 20. 
ziua alegerilor. Orice alte modifi cări și completări pot fi  solicitate de către alegători biroului electoral cel 
tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor. 

Pct.20 modifi cat prin hot. CEC nr. 33  din 08.04.2011

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

 După ce au fost  întocmite, listele electorale de bază se semnează de către primarul localităţii. 21. 
 Listele electorale de bază se transmit în termen de 3 zile, în format electronic, Comisiei Electorale 22. 

Centrale pentru a fi  plasate pe pagina web a CEC cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor.
Notă: Prevederile prezentului punct vor fi  puse în aplicare începînd cu anul 2015.

Pct.22 modifi cat prin hot. CEC nr. 33  din 08.04.2011
 Un exemplar al listelor electorale pe hîrtie se transmite, cu cel puţin 20 de  zile înainte de ziua vo-23. 

tării, în baza unui proces-verbal, președintelui biroului electoral al secţiei de votare, iar al doilea exemplar 
se păstrează la primărie.

 Listele electorale se fac accesibile în localurile secţiilor de votare, cu 20 de zile înainte de ziua ale-24. 
gerilor. 

Secţiunea 3. Includerea în/excluderea din listă a alegătorilor de către biroul electoral al secţiei de votare
 Alegătorilor li se asigură posibilitatea de a lua cunoștinţă de listele electorale și de a verifi ca corec-25. 

titudinea întocmirii lor. 
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 În cazul depistării unor erori în listă, alegătorul va depune o cerere scrisă însoţită de acte dovedi-26. 
toare care se anexează la lista electorală.

 Modifi cările în listele electorale se efectuează de către membrii biroului electoral al secţiei de vo-27. 
tare.

 Excluderea din listă se efectuează prin tragerea unei linii peste datele despre alegătorul care a soli-28. 
citat modifi cările respective, indicîndu-se la rubrica „Notă” data cînd a fost efectuată excluderea și numele 
membrului biroului electoral al secţiei de votare care a efectuat înscrierea.

 Includerea alegătorului în lista electorală se face prin înscrierea acestuia la sfîrșitul listei, atribuin-29. 
dui-se numărul de ordine imediat următor.  

 Modifi carea în listă a datelor personale ale alegătorului se efectuează prin tragerea unei linii peste 30. 
înscrisul incorect și înscrierea în aceeași rubrică a datelor corecte.  

 Alegătorii au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea, 31. 
precum și împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu în 
ziua precedentă zilei alegerilor. 

Pct.31 modifi cat prin hot. CEC nr. 33  din 08.04.2011
 Contestaţiile se examinează de către organele electorale respective în decurs de 24 de ore, iar de-32. 

ciziile acestora pot fi  contestate de subiecţii interesaţi în organele electorale ierarhic superioare și instanţa 
de judecată, după procedura stabilită, în cazul în care aceștia au primit refuz de corectare, includere sau 
excludere din/în lista electorală de bază.

 Informaţia privind modifi cările efectuate în listele electorale de către biroul electoral al secţiei de 33. 
votare se comunică primăriei și ulterior Comisiei Electorale Centrale, cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua 
alegerilor, pentru operarea modifi cărilor în exemplarul care se păstrează în primărie și Registrul de stat al 
alegătorilor.
Notă: Prevederile din cuprinsul prezentului punct referitoare la Registrul de stat al alegătorilor vor fi  puse în 

aplicare începînd cu anul 2015.
Pct.33 modifi cat prin hot. CEC nr. 33  din 08.04.2011

Secţiunea 4. Procedura de depunere a declaraţiei privind locul nou de ședere
 Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, și-au schimbat locul de ședere 34. 

sînt în drept, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua votării, să-și declare locul nou de ședere la organul 
administraţiei publice locale pentru a putea fi  înscrise în lista electorală la secţia de votare corespunzător 
locului șederii. 

 La declaraţia privind locul nou de ședere se anexează copia de pe actul de identitate al alegătorului. 35. 
Modelul declaraţiei se aprobă de Comisia Electorală Centrală. 

 În baza declaraţiei depuse, autoritatea administraţiei publice locale înscrie alegătorul în lista electo-36. 
rală de bază anexînd copiile declaraţiei și actului de identitate la aceasta.  

 La expirarea termenului de depunere a declaraţiei, originalul acesteia și copia de pe actul de identi-37. 
tate se transmit Comisiei Electorale Centrale pentru a fi  remise ulterior autorităţilor administraţiei publice 
locale de la locul de domiciliu al solicitantului în vederea radierii din lista electorală de bază. 

 Autorităţile administraţiei publice locale care efectuează înscrierea/radierea alegătorului fac menţi-38. 
unea „În baza declaraţiei de ședere” la rubrica „Notă” din lista electorală de bază.

Capitolul III. Lista electorală suplimentară
 Înscrierea alegătorilor în lista electorală suplimentară se efectuează de către secretarul biroului elec-39. 

toral al secţiei de votare și se semnează de către acesta. În cazul biroului electoral al secţiei de votare consti-
tuit în străinătate, înscrierea alegătorilor în lista electorală suplimentară se va efectua de către toţi membrii 
biroului electoral.

Pct.39  completat prin hot. CEC nr. 3887  din 23.11.10
 În lista electorală suplimentară se înscriu:40. 
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alegătorii din raza secţiei de votare care nu au fost incluși în listele electorale de bază, la prezentarea a) 
documentului ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare în cauză; 
alegătorii cu certifi cate pentru drept de vot. Certifi catele pentru drept de vot se anexează la lista elec-b) 
torală suplimentară;
alegătorii care nu au fost incluși în listele electorale de bază pe motiv că nu au viză de domiciliu ori c) 
de reședinţă vor putea vota în secţiile de votare corespunzătoare locului de înregistrare la ultimul 
domiciliu sau reședinţă;
persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătorești, persoa-d) 
nele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este defi nitivă, cele care 
execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (pri-
vaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească defi nitivă, afl ate în instituţiile penitenciare. În cazul 
alegerilor locale, persoanele deţinute participă la votare doar dacă își au domiciliul sau reședinţa în 
unitatea administrativ-teritorială în care se afl ă instituţia penitenciară respectivă;
alegătorii cu drept de vot, care în ziua votării se afl ă în staţiuni balneare, case de odihnă, spitale am-e) 
plasate în altă localitate decît locul permanent de trai al bolnavului, dar situate pe teritoriul Republicii 
Moldova. 

Pct.40 lit. d)  completată  prin hot. CEC nr. 33  din 08.04.2011
 Cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot afl aţi în străinătate care nu fi gurează în listele electo-41. 

rale de bază și nu și-au exercitat dreptul de a se înregistra prealabil, și s-au prezentat în ziua alegerilor la 
secţia de votare respectivă se  includ în listele electorale suplimentare.

 Înscrierea în lista electorală suplimentară pentru persoanele arătate la pct. 40 lit. d) și e) se efectu-42. 
ează cu 2 săptămîni înainte de ziua votării și 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 con-
ducătorul instituţiei corespunzătoare, se semnează și se autentifi că cu ștampila instituţiei și se transmit, în  
ziua precedentă votării, biroului electoral al secţiei de votare din perimetrul respectiv. 

 În ziua votării, membrii biroului electoral al secţiei de votare se deplasează cu urna mobilă în insti-43. 
tuţiile respective și cu formularul listei electorale suplimentare.

 Conducătorii instituţiilor respective vor estima numărul persoanelor care vor participa la votare și 44. 
vor solicita biroului electoral al secţiei de votare un număr sufi cient de buletine de vot specifi cînd numărul 
acestora în limba de stat și limba rusă.

Capitolul IV. Lista electorală pentru votarea la locul afl ării
 Lista electorală pentru votarea la locul afl ării se întocmește de către biroul electoral al secţiei de 45. 

votare și se semnează de către membrul biroului. 
 În baza listei electorale pentru votarea la locul afl ării votează doar alegătorii care, din motive de 46. 

sănătate sau din alte motive temeinice, nu pot veni în localul de votare
 Înscrierea în lista electorală pentru votarea la locul afl ării se efectuează în baza cererii scrise a solici-47. 

tantului, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării și pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. 
 În ziua votării, cererile pot fi  făcute în scris pînă la ora 15.00 dacă se prezintă și certifi cat medical.48. 
 În conformitate cu art. 55 din Codul electoral, la locul afl ării votează:49. 

alegătorii care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice (bolnavii care stau acasă, bă-a) 
trînii), nu pot veni în localul de votare;
persoanele arătate la pct. 14, 40 lit. d) și e).b) 

50. Lista electorală pentru votarea la locul afl ării pentru alegătorii care din motive de sănătate sau din 
alte motive temeinice, nu pot veni în localul de votare se anexează la lista electorală de bază, făcîndu-se în 
aceasta menţiunea „Votat la locul afl ării” în dreptul numelui persoanei respective.  
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Capitolul V. Predarea spre păstrare și actualizarea listelor electorale după perioada electorală
51. După perioada electorală, consiliul electoral de circumscripţie remite instanţei de judecată listele 

electorale de bază, suplimentare și cele pentru votarea la locul afl ării. Transmiterea listelor electorale se 
efectuează prin act de predare – recepţionare.

52. După confi rmarea legalităţii alegerilor, listele electorale remise instanţelor de judecată se transmit 
în termen de 10 zile nemijlocit la Comisia Electorală Centrală sau prin intermediul primăriilor care le-au 
întocmit.

Pct.52  modifi cat  prin hot. CEC nr. 3571  din 05.10.10 
53. După operarea modifi cărilor respective, Comisia Electorală Centrală transmite listele electorale pri-

măriilor care le-au întocmit.
Notă: Prevederile prezentului punct vor fi  puse în aplicare începînd cu anul 2015.

Pct.53 modifi cat prin hot. CEC nr. 33  din 08.04.2011

Capitolul VI. Dispoziţii fi nale 
54. Prevederile pct. 12, 16, 17, 34-38, 40 lit. c) și e), 41 din prezentul Regulament se aplică doar în cazul 

alegerilor parlamentare și referendumurilor republicane.
Capitolul VI introdus prin hot. CEC nr. 33  din 08.04.2011
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Anexa nr. 13

INSTRUCŢIUNEA 
cu privire la procedura de vot cu urna mobilă

Aprobată  
 prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

 nr. 3391 din 30 iulie 2010,
completată prin hotărîrea CEC
nr.3736 din 29 octombrie 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 și cu materi-
alul necesar votării la locul unde se afl ă acești alegători. 

2. Conform acelorași reguli ale votării la locul afl ării votează:
persoanele internate în spitalele amplasate pe același sector cu domiciliul lor, fi ind incluse în listele a) 
electorale de bază;
persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătorești, persoa-b) 
nele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este defi nitivă, cele care 
execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (pri-
vaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească defi nitivă, afl ate în instituţiile penitenciare, fi ind 
incluse în listele electorale suplimentare;
alegătorii cu drept de vot care în ziua votării se afl ă în staţiuni balneare, case de odihnă, spitale am-c) 
plasate în altă localitate decît locul permanent de trai al bolnavului, dar situate pe teritoriul Republicii 
Moldova, fi ind incluși în listele electorale suplimentare. 

3. Cererile, în formă scrisă, privind votarea la locul afl ării se depun la biroul electoral al secţiei de vo-
tare, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării și pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării, conform 
anexei nr. 1 la prezenta Instrucţiune. 

În ziua votării, cererile pot fi  făcute în scris pînă la ora 15.00 dacă se prezintă și certifi cat medical.
Cererile scrise privind votarea la locul afl ării se depun personal de către alegătorii solicitanţi. Persoana 

care se afl ă în imposibilitate de a depune individual cererea privind votarea la locul afl ării, din motive de 
sănătate 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 în acest sens.

Persoanele cu dizabilităţi de vedere (orbii) vor putea înainta cereri privind votarea la locul afl ării in-
clusiv în formă orală.

Biroul electoral al secţiei de votare va întocmi Registrul cererilor alegătorilor privind votarea la locul 
afl ării, conform anexei nr. 2 la prezenta Instrucţiune.

Pct.3 completat prin hot.CEC nr.3736  din 29.10.2010

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

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

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

Solicitarea de a retrage cererea privind votarea la locul afl ării se depune, în formă scrisă, la biroul elec-
toral al secţiei de votare pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării.

Biroul electoral al secţiei de votare care recepţionează solicitarea, cu privire la retragerea cererii privind 
votarea la locul afl ării, efectuează înscrierea cu menţiunea „Retrasă” în Registrul cererilor alegătorilor pri-
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vind votarea la locul afl ării, la rubrica Note. Acești alegători urmează să voteze conform listei electorale (de 
bază).

6. Alegătorii specifi caţi în pct. 2 lit. b) și c) a prezentei Instrucţiuni sînt înscriși în listele suplimentare 
de către conducătorii instituţiilor respective. În ziua votării, membrii biroului electoral al secţiei de votare 
se deplasează cu urna mobilă în instituţiile respective și cu formularul listei electorale suplimentare.

7. Numărul de buletine de vot trebuie să coincidă cu numărul de alegători care au solicitat votarea 
la locul afl ării. Buletinele 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 stabilește prin hotărîre a biroului electoral al secţiei de votare, 
conform anexei nr. 4 la prezenta Instrucţiune.

9. În ziua alegerilor, la ora 07.00, președintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa a cel 
puţin jumătate din membrii biroului electoral și observatorilor acreditaţi, verifi că urna (urnele) de vot mo-
bilă, o sigilează, verifi că existenţa listei de alegători care au solicitat votarea la locul afl ării, buletinele de vot, 
ștampila cu inscripţia „Votat” și cea cu menţiunea care confi rmă votarea în ziua respectivă. 

10. Pentru a asigura buna funcţionare a biroului electoral al secţiei de votare în ziua votării, membrii de-
semnaţi, pentru a se deplasa la locul afl ării alegătorilor cu urna de vot mobilă, pot fi  însoţiţi de persoanele 
autorizate să asiste la operaţiunile 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 greșită a buletinelor de vot, membrii biroului electoral al secţiei de votare 
care se deplasează cu urna mobilă, urmează să explice alegătorilor procedura de vot prevăzută de Codul 
electoral, fără a infl uenţa voinţa alegătorului.

12. În cazul în care președintele biroului electoral al secţiei de votare autorizează scoaterea din localul 
secţiei de votare a urnei de vot mobile, faptul acesta, precum și lista de alegători care au solicitat votarea la 
locul afl ării sînt aduse la cunoștinţa persoanelor autorizate și li se asigură posibilitatea să asiste la operaţi-
unile 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 afl ării, buletinele de vot neutilizate se returnează biroului electoral 
al secţiei de votare, despre care fapt se consemnează în raportul biroului electoral. 

14. După expirarea timpului rezervat votării, la ora 21.00 președintele biroului electoral al secţiei de 
votare, în prezenţa persoanelor autorizate să asiste la operaţiunile electorale, verifi că integritatea sigiliului 
aplicat pe urna de vot mobilă. După verifi carea sigiliului, președintele biroului electoral al secţiei de votare, 
în prezenţa membrilor biroului electoral și a persoanelor autorizate să asiste la operaţiunile electorale, des-
chide 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 alegerilor parlamentare sau locale și, respectiv, voturile ce exprimă opţiunea 
„pentru” și „contra” în cazul referendumului.

După numărarea acestora, conform prevederilor art. 56 din Codul electoral, se deschid celelalte urne.  
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Anexa nr. 16
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, 
modifi cată 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 octombrie 2010 

Titlul Instrucţiunii modifi cat prin hot.CEC nr.387 din 12.12.2006  

În scopul organizării și desfășurării procesului de transmitere și colectare a informaţiilor electorale 
pentru alegeri, Comisia Electorală Centrală stabilește următoarele:

1. În sensul prezentei Instrucţiuni, informaţiile electorale reprezintă: informaţiile privind constituirea 
secţiilor de votare, informaţiile privind deschiderea secţiilor de votare, informaţiile privind numărul de 
alegători incluși în listele electorale, informaţiile privind desfășurarea votării (numărul de alegători incluși 
în listele suplimentare, numărul de alegători care au participat la votare), informaţiile cuprinse în  procese-
le-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, informaţiile conţinute în procesele-ver-
bale întocmite de consiliile electorale de circumscripţie.

Pct.1 completat prin hot.CEC nr.387 din 12.12.2006  
2. În ziua anterioară zilei alegerilor, pînă la ora 10.00, consiliile electorale de circumscripţie transmit 

Comisiei Electorale Centrale informaţia privind constituirea secţiilor de votare și numărul de alegători 
incluși în listele electorale. Aceste informaţii se introduc într-un formular special (conform anexei nr. 1). 
Responsabil de transmiterea acestei informaţii este președintele consiliului electoral de circumscripţie.

În cazul municipiului Chișinău, informaţiile se transmit în baza formularelor speciale (conform anexei  
nr. 2) completate de fi ecare sector (subsector): Botanica 1, Botanica 2, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîșcani, 
suburbii, peste hotare.

Pct.2 modifi cat prin hot. CEC nr.387 din 12.12.2006, nr. 2721 din 10.07.2009  
3. În ziua alegerilor, la ora 7.30, consiliile electorale de circumscripţie transmit Comisiei Electorale 

Centrale informaţiile privind deschiderea secţiilor de votare și numărul de alegători incluși în listele elec-
torale. Datele privind numărul de alegători incluși în listele electorale se transmit în baza unui formular 
special (conform anexei nr. 1), semnat de președintele consiliului. Informaţia se transmite prin reţeaua 
electronică către CEC.

În cazul municipiului Chișinău, informaţiile se transmit în baza formularelor speciale (conform anexei 
nr. 2) completate de fi ecare sector (subsector): Botanica 1, Botanica 2, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîșcani, 
suburbii, peste hotare. Aceste formulare sînt semnate de persoanele responsabile de sectorul respectiv. 
Informaţia se transmite prin reţeaua electronică către CEC.

Pct.3 modifi cat prin hot. CEC nr.387 din 12.12.2006, nr. 2721 din 10.07.2009  
4. În ziua alegerilor, la orele 9.15, 12.15, 15.15, 18.15 și 21.15, birourile electorale ale secţiilor de votare 

transmit consiliilor electorale de circumscripţie, prin intermediul reţelei telefonice, informaţiile privind 
desfășurarea votării (numărul de alegători incluși în listele suplimentare, numărul de alegători care au par-
ticipat la votare). Datele se introduc într-un formular special (conform anexei  nr. 3) care este semnat de 
președintele biroului electoral al secţiei de votare.

Pct.4 modifi cat prin hot.CEC nr.387 din 12.12.2006, nr.3663 din 15.10.2010    
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5. În ziua alegerilor, la orele 9.30, 12.30, 15.30, 18.30 și 21.30, consiliile electorale de circumscripţie, ob-
ţinînd informaţiile de la birourile electorale ale secţiilor de votare, completează un formular special (con-
form anexei  nr. 4) conţinînd informaţii privind mersul votării (numărul de alegători incluși în listele su-
plimentare, numărul de alegători care au participat la votare). Acest formular se semnează de președintele 
consiliului electoral de circumscripţie, iar varianta electronică se transmite Comisiei Electorale Centrale 
prin intermediul reţelei electronice la CEC. 

În cazul municipiului Chișinău, informaţiile se transmit în baza formularelor speciale (conform 
anexei nr. 5) completate de fi ecare sector (subsector): Botanica 1, Botanica 2, Buiucani, Centru, Ciocana, 
Rîșcani, suburbii, peste hotare). Aceste formulare sînt semnate de persoanele responsabile de acest sector. 
Informaţiile privind numărul de alegători incluși în listele electorale se transmit prin reţeaua electronică la 
CEC. În baza formularelor speciale (conform anexei  nr. 5) se completează un formular special (conform 
anexei nr. 6) care se semnează de către președintele consiliului electoral al mun. Chișinău.

Pct.5 modifi cat prin hot.CEC nr.387 din 12.12.2006, nr.3663 din 15.10.2010  
6.  După întocmirea în mai multe exemplare de către biroul electoral al secţiei de votare a procesului-

verbal privind rezultatele numărării voturilor și semnarea lor, biroul electoral al secţiei de votare predă un 
exemplar al acestuia consiliului electoral de circumscripţie.

Pct.6 expus în redacţie nouă  prin hot.CEC nr.2401 din 27.03.2009  
7. Pe parcursul primirii proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor, consiliul electoral de 

circumscripţie transmite informaţia cuprinsă în procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor 
întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare prin intermediul reţelei electronice la CEC.

Pct.7 expus în redacţie nouă  prin hot.CEC nr.2401 din 27.03.2009  

Anexa nr.1

INFORMAŢIE
cu privire la constituirea secţiilor de votare

în circumscripţia electorală raională (municipală) _____________ nr. ___

Denumirea localităţii Numărul secţiei 
de votare Numărul de alegători incluși în listele electorale

TOTAL ...

Denumirea 1 1

Denumirea 2 2

Denumirea 3 3

Denumirea 4 4

Denumirea 5 5
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Anexa nr.2

INFORMAŢIE
cu privire la constituirea secţiilor de votare

în sectorul (subsectorul) __________________
în circumscripţia electorală municipală Chișinău nr.1 

Denumirea localităţii Numărul secţiei de 
votare Numărul de alegători incluși în listele electorale

TOTAL ...

Denumirea ... ...

Denumirea ... ...

Denumirea 53 53

Denumirea 54 54

... 55

... 60

Denumirea ... ...

Anexa nr.3

INFORMAŢIE
cu privire la desfășurarea alegerilor

în circumscripţia electorală ________________ nr. ___
secţia de votare __________________________ nr. ___

Ora
Numărul de alegă-
tori incluși 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.4
INFORMAŢIE

cu privire la desfășurarea alegerilor
circumscripţia electorală (sectorul) ___________ nr. ___

ora ____

Denumirea localităţii
Numărul 
secţiei de 

votare

Numărul de alegători incluși în 
listele suplimentare

Numărul de alegători care au 
participat la votare

Denumirea ... ...

Denumirea ... ...

Denumirea 53 53

Denumirea 54 54

... 55

... 60

Denumirea ... ...

TOTAL 
pe circumscripţie ...

Preşedintele                                                                                  ________________
consiliului electoral de circumscripţie        semnătura 

Anexa nr.5

INFORMAŢIE
cu privire la desfășurarea alegerilor

sectorul (subsectorul) ______________________
al circumscripţiei electorale municipale Chișinău nr.1

ora ____

Denumirea localităţii
Numărul 
secţiei de 

votare

Numărul de alegători incluși în 
listele suplimentare

Numărul de alegători care au 
participat la votare

Denumirea ... ...
Denumirea ... ...
Denumirea 53 53
Denumirea 54 54

... 55

... 60
Denumirea ... ...

TOTAL 
pe sector (subsector) ...

Responsabil      ________________
de sector (subsector                semnătura             
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Anexa nr.6

INFORMAŢIE
cu privire la desfășurarea alegerilor

________________________________________
__________________________

circumscripţia electorală municipală Chișinău nr.1

Ora
Numărul de alegă-
tori incluși în listele 

suplimentare

Numărul de alegători 
care au participat la votare

9:30
12:30
15:30
18:30
21:30

Preşedintele                                                                                  ________________
consiliului electoral al mun. Chişinău        semnătura 
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Anexa nr. 18

INSTRUCŢIUNEA 
privind modul de împachetare, sigilare şi transmitere 

a documentelor electorale de la alegerile locale 
          Aprobată

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 23 din 5 aprilie  2011

I. Dispoziţii generale

Prezenta Instrucţiune stabilește cerinţele de bază privind împachetarea și sigilarea documentelor 1. 
electorale de la alegerile locale întocmite de organele electorale ierarhic inferioare și reglementează modul 
de transmitere a acestora.

Biroul electoral al secţiei de votare (în continuare – biroul electoral) predă consiliului electoral de 2. 
circumscripţie electorală de nivelul întîi (în continuare – consiliul electoral de nivelul I), după caz, consi-
liului electoral de circumscripţie electorală de nivelul al doilea (în continuare –  consiliul electoral de ni-
velul II) documentele electorale cît de curînd  posibil, dar nu mai tîrziu de 18 ore după anunţarea închiderii 
secţiei de votare.

Consiliul electoral de nivelul I predă consiliului electoral de nivelul II documentele electorale ela-3. 
borate de sine stătător, precum și cele recepţionate de la birourile electorale ale secţiilor de votare cît de 
curînd posibil.

În localităţile în care se formează o singură secţie de votare, consiliul electoral de nivelul I îndepli-4. 
nește și atribuţiile biroului electoral.

Consiliul electoral de nivelul II prezintă Comisiei Electorale Centrale documentele electorale elabo-5. 
rate de sine stătător și cele recepţionate în termen de 48 de ore după închiderea secţiilor de votare.

La recepţionarea documentelor, organele electorale ierarhic superioare vor verifi ca atît corectitu-6. 
dinea întocmirii, cît și modul de împachetare și sigilare a acestora.

La întocmirea documentelor electorale se utilizează numai formularele tipizate. Se interzice utili-7. 
zarea formularelor netipizate. La transmitere se prezintă originalul și numai tipul de document indicat în 
prezenta Instrucţiune.

La constituirea mapelor se înlătură duplicatele, copiile de pe documente, documentele trimise prin 8. 
fax, precum și maculatoarele. În procesul grupării documentelor se verifi că corectitudinea perfectării lor 
(prezenţa semnăturii, datei, ștampilei etc.).

Documentele pregătite pentru a fi  transmise în instanţa de judecată, în mod obligatoriu, se sigi-9. 
lează.

 Președinţii birourilor electorale și ale consiliilor electorale de nivelurile I și II trebuie să asigure ca 10. 
toate documentele electorale la transportare să fi e însoţite de paza poliţiei și de cel puţin doi membri.

 Funcţionarii electorali încadraţi în alegeri poartă răspundere pentru integritatea documentelor 11. 
electorale care se afl ă în posesia lor. Despre pierderea unor documente este anunţată imediat conducerea 
CEC.

II. Împachetarea documentelor electorale

 Biroul electoral împachetează documentele electorale pe mape, după cum urmează:12. 
Mapa nr. AL-1 va conţine 3 (în cazul municipiilor Chișinău și Bălţi – 4) tipuri de procese-verbale, în 

funcţie de categoriile de autorităţi ale administraţiei publice locale pentru care au avut alegeri:
procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul raional/a) 
municipal;
procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul orășe-b) 
nesc, sătesc (comunal);
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procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului orașului (munici-c) 
piului), satului (comunei).

Fiecare proces-verbal va fi  însoţit de formularul special pentru numărarea voturilor (în continuare – 
formularul special) și actul de constatare a numărului de buletine de vot*.

*Remarcă. Actul de constatare a numărului de buletine de vot pentru alegerea consilierilor în consiliul  
raional, sătesc (comunal), orășenesc (municipal) și pentru alegerea primarului satului (comunei), orașului 
(municipiului) se va întocmi numai dacă în urma numărării buletinelor s-a depistat un număr  mai mare/
mic de buletine de vot decît cel solicitat.

Mapa nr. AL-2 va conţine:
raportul biroului electoral, însoţit de procesul-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare 

în ziua alegerilor; 
cererile și contestaţiile, însoţite de hotărîrile adoptate cu privire la soluţionarea lor, registrul de evidenţă 

a contestaţiilor*.
*Notă. Registrul de evidenţă a contestaţiilor se va întocmi numai în cazul recepţionării contestaţiilor de 

la alegători și/sau concurenţi electorali. 
Mapa nr. AL-3 va conţine hotărîri adoptate de biroul electoral și anexele la ele.*
*Notă. Hotărîrile se întocmesc într-un singur exemplar. Pentru fi ecare chestiune de pe ordinea de zi a 

ședinţei organului electoral respectiv se va emite o hotărîre. În cazul în care hotărîrea conţine mai multe 
anexe, fi ecăreia dintre ele i se atribuie un număr (ex. „Anexa nr. 1”, „Anexa nr. 2” etc.).

Mapa  nr. AL-4 va conţine procesele-verbale ale ședinţelor biroului electoral și documentele anexate*.
*Notă. Procesul-verbal se întocmește într-un singur exemplar. Documentele examinate în cadrul șe-

dinţei organului electoral respectiv se anexează la procesul-verbal, consecutiv chestiunilor de pe ordinea 
de zi. 

13. Consiliul electoral de nivelul I împachetează documentele electorale pe mape, după cum urmează:
Mapa nr. AL-1 va conţine 3 sau 4 despărţituri, în funcţie de categoriile de autorităţi ale administraţiei 

publice locale pentru care au avut alegeri, după cum urmează:
a) procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul raional/

municipal, întocmit de birourile electorale, la care se anexează formularele speciale;
b) procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor în consiliul orășenesc 

(municipal), sătesc (comunal), întocmit de consiliul electoral de nivelul I, procesele-verbale privind rezul-
tatele numărării voturilor ale birourilor electorale cu formularele speciale, la care se anexează: 

- șirul descrescător de voturi valabil exprimate la alegerea consiliului respectiv; 
- lista valorilor șirului descrescător pentru repartizarea mandatelor de consilier în consiliul respectiv;
- listele candidaţilor la funcţia de consilier ale concurenţilor electorali, incluși în buletinul de vot;
c) procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului orașului (municipiului), 

satului (comunei), întocmit de consiliul electoral de nivelul I și procesele-verbale privind rezultatele numă-
rării voturilor ale birourilor electorale cu formularele speciale.

*Remarcă. Tipurile de documente electorale cuprinse în mapa nr. AL-1 se întocmesc în 4 exemplare, iar 
cele care se anexează – în 2 exemplare.

Mapa nr. AL-2 va conţine raportul consiliului electoral de nivelul  I, însoţit de cele ale  birourilor elec-
torale, cererile și contestaţiile, însoţite de hotărîrile adoptate cu privire la soluţionarea lor, registrul de 
evidenţă a contestaţiilor.

*Remarcă. Rapoartele se întocmesc în 3 exemplare.
Mapa nr. AL-3 va conţine hotărîri adoptate de consiliul electoral de nivelul I și de birourile electorale 

din componenţa acestuia, inclusiv anexele la ele.
Mapa nr. AL-4 va conţine procesele-verbale ale ședinţelor consiliului electoral de nivelul I și ale birou-

rilor electorale din componenţa acestuia și documentele anexate.
14. Consiliul electoral de nivelul II îndosariază documentele electorale pe  categorii de autorităţi ale ad-

ministraţiei publice locale pentru care au avut alegeri, apoi le împachetează în mape, după cum urmează:
Mapa nr. AL-1 va conţine consecutiv:
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procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor în consiliul raional/mu-
nicipal, întocmit de consiliul electoral de nivelul II, la care se anexează:

- șirul descrescător de voturi valabil exprimate la alegerea consiliului raional; 
- lista valorilor șirului descrescător pentru repartizarea mandatelor de consilier în consiliul raional; 
- listele candidaţilor la funcţia de consilier ale concurenţilor electorali, incluși în buletinul de vot;
procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul raional/

municipal și formularele speciale ale birourilor electorale respective;
Mapa nr. AL-2 va conţine consecutiv procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor votării la ale-

gerea consilierilor în consiliul orășenesc (municipal), sătesc (comunal), întocmite de consiliile electorale 
de nivelul I, procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor și formularele speciale, la care se 
anexează:

- șirul descrescător de voturi valabil exprimate la alegerea consiliului orășenesc (municipal), sătesc (co-
munal);

- lista valorilor șirului descrescător pentru repartizarea mandatelor de consilier în consiliul orășenesc 
(municipal), sătesc (comunal);

- listele candidaţilor la funcţia de consilier ale concurenţilor electorali, incluși în buletinul de vot;
Mapa nr. AL-3 va conţine consecutiv procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor votării la ale-

gerea primarului orașului (municipiului)*, satului (comunei), întocmite de consiliile electorale de nivelul I, 
la care se anexează  procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor și formularele speciale.

*Remarcă. Procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarilor municipiilor 
Bălţi și Chișinău este întocmit de consiliul electoral de nivelul II.

Mapa nr. AL-4 va conţine consecutiv raportul consiliului electoral  de nivelul II, rapoartele consiliilor 
electorale de nivelul I și ale birourilor electorale, cererile și contestaţiile, însoţite de hotărîrile adoptate cu 
privire la soluţionarea lor, registrul de evidenţă a contestaţiilor.

Mapa nr. AL-5 va conţine hotărîri ale consiliului electoral de nivelul II și anexele la ele.
Mapa nr. AL-6 va conţine procesele-verbale ale ședinţelor consiliului electoral de nivelul II și documen-

tele anexate.
15. Alte tipuri de documente (acte de predare-recepţionare a unui exemplar al listei electorale, acte de 

predare-recepţionare a buletinelor de vot etc., întocmite între organele electorale inferioare și/sau autorită-
ţile administraţiei publice locale, decizii, registre, cereri etc.) se îndosariază pe categorii și se pun în mape 
nesigilate. Pe fi ecare mapă va fi  trecut tipul documentului.

III. Sigilarea documentelor electorale 
16. Biroul electoral va sigila documentele electorale în felul următor:
a) buletinele de vot neutilizate și anulate, cele nevalabile se leagă separat,  pe categorii de alegeri și se 

sigilează, apoi se pun în cutii (pachete) aparte sigilate*;
*Remarcă. Buletinele de vot completate greșit de către alegătorii care au solicitat, a doua oară, un nou 

buletin se pun împreună cu buletinele neutilizate și anulate.
b) buletinele de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral se leagă separat, apoi toate legă-

turile se sigilează și se pun în cutii (pachete) pe categorii de alegeri*. 
*Remarcă. Pentru a facilita evidenţa buletinelor de vot neutilizate și anulate, nevalabile și valabil expri-

mate, pe fi ecare cutie (pachet) vor fi  trecute categoria de alegeri, data scrutinului, raionul și numărul secţiei 
de votare (Ex. Alegerea primarului satului Sipoteni din 27 septembrie 2011, raionul Călărași, SV nr. 41); 

c) listele electorale de bază la care se anexează listele electorale pentru votarea la locul afl ării cu cererile 
privind solicitarea votării la locul afl ării, certifi catele medicale și listele electorale suplimentare cu anexarea 
certifi catelor pentru drept de vot în baza cărora au votat alegătorii se pun într-o cutie (pachet), care se sigi-
lează. Pe cutie (pachet) vor fi  trecute raionul și numărul secţiei de votare unde a fost întocmit (Ex. raionul 
Soroca, SV nr. 24);

d) certifi catele pentru drept de vot neutilizate și anulate, actul de primire/predare a certifi catelor pentru 
drept de vot, registrul de evidenţă a eliberării certifi catelor pentru drept de vot și actul de anulare a certifi -
catelor se pun într-o cutie (pachet), care se sigilează;
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17. Aceeași procedură de sigilare a documentelor electorale enumerate la pct. 16 va fi  efectuată de către 
consiliul electoral de nivelul I care îndeplinește și atribuţiile biroului electoral.

IV. Transmiterea documentelor electorale 
18. Biroul electoral transmite consiliului electoral de nivelul I toate documentele electorale împachetate 

și/sau sigilate conform cerinţelor stabilite de prezenta Instrucţiune.
19. Consiliul electoral de nivelul I transmite:
- primăriei documentele electorale cuprinse în mapele nr. AL-3 și AL-4, enumerate la pct. 13, cîte un 

exemplar, în original, de procese-verbale privind totalizarea alegerilor, formularul special, precum și ra-
poartele consiliului  electoral de nivelul I și ale birourilor electorale;

-  consiliului electoral de nivelul  II mapele nr. AL-1 și AL-2, enumerate la pct. 13;
- instanţei de judecată respective mapele nr. AL-1, lit. b) și c) și AL-2, enumerate la  pct. 13 și toate do-

cumentele sigilate care au fost recepţionate de la birourile electorale.
20. Consiliul electoral de nivelul II transmite:
- Comisiei Electorale Centrale cîte un exemplar de documente electorale originale cuprinse în mapele 

nr. AL-1, AL-2, AL-3 și AL-4, enumerate la pct. 14;
- instanţei de judecată în a cărei rază se afl ă consiliul respectiv cîte un exemplar de documente electorale 

originale cuprinse în mapele nr. AL- 1, lit. a),  AL-3 și AL-4, enumerate la pct. 14, listele candidaţilor suple-
anţi la funcţia de consilier ale concurenţilor electorali, incluși în buletinul de vot; 

- primăriei municipiului Bălţi și Chișinău mapele nr. AL-5 și AL-6, enumerate la pct. 14, precum și cîte 
un exemplar, în original, de procese-verbale privind totalizarea alegerilor, formularul special și rapoartele 
consiliului  electoral de nivelul I și ale birourilor electorale; 

-  consiliului raional mapele nr. AL-5 și AL-6, enumerate la pct. 14, precum și cîte un exemplar, în ori-
ginal, de procese-verbale privind totalizarea alegerilor, formularul special și rapoartele consiliului  electoral 
de nivelul I și ale birourilor electorale.

21. Alte tipuri de documente menţionate la pct. 15 se transmit conform destinaţiei, la decizia organului 
electoral.

22. Modul de pregătire și transmitere a ștampilelor se efectuează în conformitate cu prevederile capito-
lelor IV „Pregătirea ștampilelor electorale pentru predare la Comisie” și V „Predarea ștampilelor electorale 
la Comisie” din Instrucţiunea privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și referendu-
muri, aprobată  prin hotărîrea CEC nr. 434 din 13 martie 2007, cu modifi cările și completările ulterioare.

23. Modul de pregătire și transmitere a documentelor de contabilitate se efectuează în conformitate cu 
cerinţele expuse în Instrucţiunea privind evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru organizarea și desfășu-
rarea alegerilor, aprobată prin hotărîrea CEC nr. 397 din 14 decembrie 2006.

24. Transmiterea documentelor electorale se efectuează în baza actului de predare-recepţionare.
25. La sistematizarea documentelor electorale elaborate în perioada turului II de scrutin și/sau a votării 

repetate, a alegerilor noi sau a alegerilor parţiale se va respecta modul de împachetare, sigilare și transmi-
tere a documentelor electorale din prezenta Instrucţiune. 

26. Documentele electorale de la alegerile noi și parţiale elaborate de către  consiliul electoral de nivelul 
I se transmit Comisiei Electorale Centrale, primăriei și instanţei de judecată în a cărei rază se afl ă consiliul 
electoral.

27. Hotărîrea consiliului electoral de nivelul I cu privire la convocarea în prima ședinţă a consilierilor 
din unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi, precum și procesul-verbal al ședinţei organului elec-
toral se transmit în primărie.
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Anexa nr. 20

REGULAMENTUL 
privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor 

de către organele electorale 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,

nr. 34 din 8 aprilie 2011

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament, elaborat în conformitate cu prevederile Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 
noiembrie 1997 și cu actele normative în vigoare, stabilește și explică procedura de examinare și soluţio-
nare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală. 

În procesul de examinare și soluţionare a contestaţiilor, organele electorale se vor conduce de Constituţia 
Republicii Moldova, Codul electoral, legislaţia în vigoare, prezentul Regulament și tratatele internaţionale 
în domeniu la care Republica Moldova este parte.

Activitatea de gestionare a contestaţiilor va fi  realizată cu respectarea principiilor de legalitate, imparţi-
alitate, transparenţă și egalitate.

Membrii organelor electorale, în procesul de examinare și soluţionare a contestaţiilor, vor da dovadă de 
competenţă profesională și vor trata în mod deschis, imparţial și echitabil toţi subiecţii implicaţi în acest 
proces.

2. În sensul prezentului Regulament, contestaţia reprezintă o cerere, în formă scrisă, de anulare sau re-
vizuire 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 elec-
toral, precum și a actelor administrative cu caracter individual sau normativ emise de Comisia Electorală 
Centrală.

Contestaţia se întocmește în formă scrisă și 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 și hotărîri se con-
testă, 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 re-

spectiv sau de o persoană împuternicită de concurentul electoral prin procură.
Contestaţiile depuse de persoane neîmputernicite nu se examinează de către organele electorale și se 

restituie depunătorilor, prin scrisoare de însoţire, în cel mai scurt timp posibil, cu indicarea motivului re-
fuzului 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 și hotărîri ale organelor electorale, aceasta nu se 
examinează și se restituie depunătorului, ca fi ind depusă contrar prevederilor art. 65 alin. (1) din Codul 
electoral.
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Pct.3 completat prin hot.CEC nr.3568 din 05.10.2010

Capitolul II. Depunerea contestaţiilor
4. În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) și art. 66 alin. (1) din Codul electoral, alegătorii și con-

curenţii electorali pot contesta la organul electoral acţiunile/inacţiunile și hotărîrile organelor electorale, 
precum și acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîr-
șirii acţiunii/identifi cării inacţiunii sau adoptării hotărîrii, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. Termenul de 
depunere se calculează începînd cu ziua următoare zilei în care a fost săvîrșită acţiunea, a fost identifi cată 
inacţiunea sau a fost adoptată hotărîrea.

Contestaţiile privind acţiunile și hotărîrile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală se depun 
la Curtea de Apel Chișinău și se examinează în termen de 5 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai 
tîrziu de ziua alegerilor, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și ale Legii contencio-
sului administrativ.

Depunerea cererii în instanţa de judecată trebuie precedată de contestarea prealabilă în organul elec-
toral ierarhic superior organului al cărui act se contestă.

Hotărîrile birourilor electorale ale secţiilor de votare emise pe marginea contestaţiilor, depuse în ziua 
alegerilor, ce se referă la exercitarea dreptului de vot sau la administrarea alegerilor pot fi  contestate direct 
în instanţa de judecată.

Pct.4 completat prin hot.CEC nr.3568 din 05.10.2010, nr.34 din 08.04.2011

5. Organul electoral recepţionează și înregistrează contestaţia într-un Registru special de evidenţă a 
contestaţiilor, atribuindu-i număr de înregistrare și indicînd data și ora recepţionării (Anexa nr. 2 la pre-
zentul Regulament). 

6. Președintele organului electoral, în urma unei analize prealabile a conţinutului contestaţiei depuse, 
decide asupra repartizării spre examinare și elaborare a proiectului de hotărîre pe marginea contestaţiei 
primite către unul dintre membrii organului electoral respectiv. 

Președintele organului electoral asigură, de comun acord cu membrul responsabil de soluţionarea con-
testaţiei, includerea în ordinea de zi pentru următoarea ședinţă, 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 și  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 și soluţionarea contestaţiei
Secţiunea 1. Verifi carea corespunderii contestaţiei prevederilor legii

8. Membrul organului electoral responsabil de examinarea contestaţiei verifi că dacă forma și cuprinsul 
acesteia corespund cerinţelor stabilite de art. 65 alin. (5) din Codul electoral. 

În calitate de probe aduse la contestaţia depusă pot servi înregistrările audio/video, fotografi ile, înscri-
surile, declaraţiile în scris ale martorilor.

Probele prezentate trebuie să corespundă cerinţelor de admisibilitate și pertinenţă. 

9. În situaţia în care la etapa verifi cării se stabilește că examinarea nu ţine de competenţa organului elec-
toral respectiv, contestaţia, precum și materialele anexate la ea urmează a fi  transmise, prin scrisoare de în-
soţire, spre examinare conform competenţei, în cel mult două zile calendaristice de la data recepţionării. 
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Organul electoral respectiv are obligaţia de a informa contestatarul despre faptul remiterii contestaţiei 
organului competent de soluţionarea a acesteia.

Secţiunea 2. Examinarea în fond a contestaţiei 
10. Ședinţele Comisiei Electorale Centrale în cadrul cărora se vor examina proiectele de hotărîri cu pri-

vire la contestaţii se vor desfășura 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.

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 
și de dispoziţiile pct. 43-50 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale sus-
menţionat.  

11. Luînd în considerare termenele  restrînse  de  examinare  a  litigiilor  electorale, membrul organului 
electoral, responsabil de examinarea și elaborarea proiectului de hotărîre, urmează să înștiinţeze (telefonic) 
părţile ale căror acţiuni/inacţiuni sau hotărîri se contestă, să explice conţinutul contestaţiei și să transmită, 
după caz,  copia de pe contestaţie (prin poștă, fax) în cel mai scurt timp posibil.

12. Membrul organului electoral responsabil de examinarea contestaţiei are obligaţia de a înștiinţa păr-
ţile contestaţiei despre data și ora desfășurării ședinţei la care se va examina contestaţia.

13. Subiectul electoral, în privinţa căruia a fost depusă o contestaţie, va avea posibilitatea să-și prezinte 
propria poziţie și să contraargumenteze faptele imputate, cu anexarea probelor corespunzătoare. Referinţa 
(răspunsul) la pretenţiile de fapt invocate în contestaţie și probele aduse împotriva fi ecărei revendicări se va 
întocmi, de regulă, în formă scrisă de către partea vizată și va fi  prezentată organului electoral la care a fost 
depusă contestaţia cel tîrziu în ziua precedentă ședinţei la care a fost inclusă în ordinea de zi examinarea 
proiectului de hotărîre. 

14. În cazul nedepunerii referinţei și a probelor de care dispune în termenele sus-indicate, partea ale 
cărei acţiuni/inacţiuni sau hotărîri sînt contestate va trebui să-și prezinte poziţia, personal sau prin repre-
zentat legal, în cadrul ședinţei la care se va examina proiectul hotărîrii. Neprezentarea părţii în ședinţă nu 
va împiedica examinarea propriu-zisă a contestaţiei și luarea unei hotărîri pe marginea acesteia. 

15. În baza materialelor acumulate, membrul responsabil de examinare elaborează proiectul de hotă-
rîre cu privire la soluţionarea contestaţiei și o prezintă, în calitate de raportor, în cadrul ședinţei organului 
electoral respectiv. 

La elaborarea proiectului de hotărîre cu privire la contestaţie, membrii organelor electorale urmează să 
ţină cont de următoarea structură (Anexa nr. 3 la prezentul Regulament):

a) titlul;
b) partea introductivă;
c) partea descriptivă (faptele invocate în contestaţie de către contestatar și, 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 inte-

grală sau parţială); 
f) formula de atestare a autenticităţii hotărîrii.

16. Examinarea contestaţiei în cadrul ședinţei organului electoral începe prin oferirea cuvîntului păr-
ţilor acesteia pentru expunerea poziţiei și prezentarea probelor de către contestatar, partea ale cărei acţiuni/
inacţiuni sau hotărîri se contestă, precum și persoanelor terţe vizate în contestaţie.  

După aceasta, raportorul proiectului de hotărîre prezintă și susţine în cadrul ședinţei poziţia (partea 
motivată) expusă în proiect, modifi cările operate după audierea părţilor sau prezentarea de probe supli-
mentare relevante cazului, precum și temeiurile de fapt și 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 pro-
iect, să adreseze întrebări raportorului proiectului de hotărîre, precum și părţilor contestaţiei examinate.
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17. În cursul procedurii de dezbatere a proiectului de hotărîre cu privire la contestaţie, ceilalţi membri 
ai organului electoral respectiv pot înainta propuneri de modifi care și/sau completare a proiectului care vor 
fi  supuse votului în mod separat. 

18. Membrul care va înainta propuneri de modifi care și/sau completare a proiectului hotărîrii va for-
mula în mod clar și coerent amendamentele propuse, pentru a putea fi  supuse votului de către președintele 
organului electoral.

 
19. În cazul în care modifi cările și 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 exami-
narea acestuia pentru a fi  transmis, în cazul apariţiei unor noi circumstanţe și/sau probe relevante cazului 
examinat care necesită o examinare suplimentară, pentru rectifi care și perfecţionare membrilor organului 
electoral respectiv care au elaborat proiectul, cu implicarea, după caz, și a altor membri ai organului elec-
toral, iar în cazul Comisiei Electorale Centrale și 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 și în cazul examinării repetate pro-
iectul 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 re-

examinării în cadrul aceleiași ședinţe.
Secţiunea 3. Adoptarea hotărîrii cu privire la contestaţie

23. Etapa de examinare și dezbatere a proiectului de hotărîre cu privire la contestaţie se fi nisează cu 
procedura de votare și adoptarea hotărîrii. 

24. Procedura de votare începe cu citirea părţii dispozitive a proiectului de hotărîre, după care președin-
tele organului electoral propune ca proiectul de hotărîre să fi e supus votului în întregime.

25. Hotărîrea cu privire la contestaţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor organului electoral și 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 și să constate încălcările prevederilor legislaţiei electorale;
b) să respingă integral contestaţia ca fi ind neîntemeiată, din lipsă de probe sau cu încălcarea termenelor 

de depunere a acesteia.
În cazul contestării hotărîrilor emise de organele electorale inferioare, organul electoral ierarhic supe-

rior este în drept:
a) să respingă contestaţia și să menţină în vigoare hotărîrea organului electoral ierarhic inferior;
b) să admită contestaţia și 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 de-

cidă asupra tragerii la răspundere juridică a subiecţilor care se fac vinovaţi de comiterea încălcărilor și 
aplicării sancţiunilor conform prevederilor art. 69 din Codul electoral, să ceară înlăturarea încălcărilor le-
gislaţiei 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 și soluţionat contestaţia urmează să asigure și întocmirea proce-
sului-verbal al ședinţei la care au avut loc dezbaterile și a fost adoptată hotărîrea cu privire la soluţionarea 
contestaţiei. 
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Chestiunea cu privire la examinarea și soluţionarea contestaţiei trebuie să fi e refl ectată în procesul-
verbal al ședinţei într-un mod cît mai precis și coerent, cu refl ectarea celor mai importante și stringente 
aspecte abordate în cadrul ședinţei respective. 

În procesul-verbal al ședinţei se vor descrie următoarele momente relevante la examinarea cauzei: esenţa 
și cerinţele înaintate în contestaţie, părţile, poziţia și/sau declaraţiile părţilor implicate în procesul de exa-
minare a contestaţiei, esenţa amendamentelor propuse la proiectul hotărîrii, procedura de vot (proiectul 
hotărîrii supus votului, modalitatea votării: public, nominal sau secret).  

29. Hotărîrea cu privire la contestaţie, după adoptarea ei, va fi  semnată de președintele și de secretarul 
organului electoral. 

În cazul absenţei președintelui organului electoral, hotărîrea va fi  semnată de vicepreședintele acestuia, 
iar în lipsa secretarului, de către un membru împuternicit în cadrul ședinţei.

30. Subiecţii vizaţi vor fi  informaţi asupra soluţiei luate și a hotărîrii adoptate, cu transmiterea, după caz, 
a copiei de pe hotărîre (prin poștă, fax) cel tîrziu a doua zi lucrătoare după adoptarea acesteia.

31. Organul electoral efectuează controlul îndeplinirii hotărîrii adoptate.
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Anexa nr.  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 săvîrșite – în ce constă acţiunea/
inacţiunea organului electoral sau a concurentului electoral, efectele juridice a acesteia, data/ora săvîrșirii; 
hotărîrea contestată – organul emitent, efectele juridice ale acesteia, data adoptării).

...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................

2. Probele pe care se întemeiază pretenţiile și obiecţiile contestatarului (dovezile de care dispune contes-
tatarul – înregistrări audio/video, declaraţiile în scris ale martorilor, poze, înscrisuri etc.). Probele prezentate 
trebuie să fi e admisibile și pertinente.

...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................

3. Temeiul legal pe care se întemeiază  pretenţiile și obiecţiile contestatarului (cadrul normativ).
...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................

4. Cerinţele contestatarului (descrierea expresă și clară a pretenţiilor, posibila soluţie a problemei descrise, 
așteptările în urma soluţionării contestaţiei, rezultatul scontat).

...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................

5. Alte materiale (procura în cazul persoanelor reprezentate etc).
...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................

Data depunerii_________                       Semnătura contestatarului____________
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Anexa nr. 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. și data înregistrării de către organul 
electoral), autorul contestaţiei: alegător (numele, prenumele) sau reprezentantul legal al acestuia (numele, 
prenumele, procura); concurentul electoral (reprezentantul acestuia în organul electoral respectiv sau per-
soana împuternicită de concurent prin procură); participantul la referendum. La fel, se arată cerinţele/
solicitările contestatarului (soluţia pe care o așteaptă de la organul electoral).

3. Partea descriptivă (faptele invocate în contestaţie de către contestatar și, respectiv, poziţia pîrî-
tului) – conţine descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări de către contestatar, prevederile legis-
laţiei electorale încălcate în viziunea contestatarului/temeiul legal pe care se fundamentează pretenţiile 
contestatarului, precum și a probelor prezentate întru susţinerea contestaţiei. Partea descriptivă va conţine 
și descrierea conţinutului referinţei/răspunsului părţii, împotriva căreia a fost înaintată contestaţia, la pre-
tenţiile de fapt invocate în contestaţie și probele aduse împotriva fi ecărei revendicări. În anumite cazuri, va 
conţine și explicaţiile altor participanţi vizaţi în contestaţie.

4. Motivarea (faptele constatate de organul electoral în baza probelor anexate) – indică circumstan-
ţele cauzei electorale, 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 par-
ţială) – 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 și a decis 
asupra aplicării sancţiunii corespunzătoare.

În cazul în care organul electoral decide asupra obligării unui subiect electoral de a înlătura încălcările 
legislaţiei electorale admise, stoparea acţiunilor constatate ca fi ind desfășurate contrar prevederilor legisla-
ţiei electorale, precum și în cazul stabilirii modului și termenelor de executare a hotărîrii, în partea dispo-
zitivă se face o menţiune în acest sens.

La fel, dispozitivul hotărîrii va conţine referinţa cu privire la data intrării în vigoare a acesteia, calea și 
termenul de atac al hotărîrii conform prevederilor art. 65-67 din Codul electoral.

6. Formula de atestare a autenticităţii hotărîrii – se constituie din semnătura președintelui și secreta-
rului organului electoral, locul și data emiterii hotărîrii, numărul acesteia. 

În cazul absenţei președintelui organului electoral, hotărîrea va fi  semnată de vicepreședintele acestuia, 
iar în lipsa secretarului, de către un membru împuternicit în cadrul ședinţei. 
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C. Indexul întrebărilor frecvente

1. Care sînt principiile de activitate ale organelor electorale?   
2. În ce cazuri alegătorul este exclus din lista electorală?
3. Ce trebuie să facă alegătorul pentru a modifi ca datele personale din lista electorală?
4. Care este procedura de corectare sau includere/excludere a alegătorului din lista electorală?
5. În ce mod și în ce condiţii se exclud din buletinul de vot datele privind concurentul ce și-a retras 

candidatura sau a cărui înregistrare este anulată?
6. Ce informaţie despre rezultatele verifi cării listelor electorale trebuie să transmită biroul electoral al 

secţiei de votare consiliului electoral de circumscripţie în ajunul zilei alegerilor? 
7. Ce acţiuni va întreprinde biroul electoral al secţiei de votare, dacă un careva alegător a comunicat că 

în lista electorală fi gurează o persoană decedată care a locuit în același apartament/aceeași casă cu el?
8. Ce trebuie de făcut, dacă în preajma sau în localul pentru votare sînt afi șate materiale de agitaţie 

electorală?
9. Ce măsuri trebuie luate faţă de cei care încalcă ordinea publică în biroul electoral al secţiei de vo-

tare?
10. În ce cazuri și cine poate întocmi procese-verbale privind constatarea contravenţiilor?
11. Ce trebuie să facă biroul electoral al secţiei de votare, dacă alegătorul care și-a luat anterior certifi -

catul pentru drept de vot s-a prezentat în ziua alegerilor la secţia sa de votare?
12. Ce trebuie să facă biroul electoral al secţiei de votare, dacă în încăperea pentru votare în ziua de 5 

iunie 2011 se face agitaţie în favoarea unui concurent electoral?
13. Observatorul îi sfătuiește pe alegători pentru cine să-și dea votul. Care sînt acţiunile biroului elec-

toral al secţiei de votare?
14. Care sînt acţiunile biroului electoral al secţiei de votare dacă depistează că un observator îi întreabă 

pe alegători în localul secţiei de votare pentru cine vor să voteze?
15. Are observatorul dreptul să semneze în locul alegătorului pentru primirea buletinelor de vot sau să 

completeze buletinele de vot la rugămintea acestuia? 
16. Observatorul propune membrilor biroului electoral al secţiei de votare să-i ajute la numărarea bule-

tinelor de vot.  Ce va face biroul în această situaţie?
17. Poate biroul secţiei de votare să-și întrerupă activitatea în ziua votării sau nu?
18. Cît timp se poate afl a observatorul în secţia de votare în ziua votării?

19. Ce acţiuni trebuie să întreprindă biroul electoral al secţiei de votare, dacă constată semne de deteri-
orare a sigiliilor de pe urnele de vot staţionare sau cele mobile?

20. Se permite eliberarea buletinelor de vot alegătorului care nu deţine nici un act de identitate?
21. Alegătorul nu este inclus în lista electorală, dar dorește să voteze. Ce trebuie de făcut în această situ-

aţie? 
22. Ce măsuri trebuie să fi e aplicate persoanelor care încalcă ordinea publică în biroul electoral al secţiei 

de votare?
23. Poate alegătorul să voteze cu ajutorul urnei mobile, dacă el nu a depus cererea în termenul stabilit?
24. Ce trebuie de făcut dacă membrii biroului electoral al secţiei de votare care au organizat votarea la 

locul afl ării alegătorilor nu s-au întors pînă la ora 21:00 în localul secţiei de votare?
25. Are dreptul observatorul să efectueze înregistrarea video a procesului de numărare a voturilor?
26. Cui i se oferă, în copie, procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor  pentru fi ecare tip 

de alegeri, întocmite de biroul electoral al secţiei de votare?


