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Această publicaţie a fost posibilă datorită susţinerii generoase a poporului 
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Internaţionale (USAID). Opiniile exprimate în prezenta publicaţie, realizată de 
Comisia Electorală Centrală în colaborare cu Fundaţia Internaţională pentru 
Sisteme Electorale (IFES), aparţin exclusiv autorilor, şi nu reflectă neapărat po-
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Scopul verificării listelor electorale

Alegerile se efectuează în baza listelor electorale. Fiecare birou electoral este asigu-
rat cu liste electorale în care sînt înscrişi alegătorii cu drept de vot ce domiciliază sau îşi 
au reşedinţa în perimetrul secţiei de votare respective.

Conform art. 39 alin. (1) din Codul electoral, listele electorale se întocmesc de către 
primărie. Este extrem de important ca toate listele electorale să fie complete şi corecte. 
La recepţionarea prin act a listelor electorale de la autoritatea publică locală (APL), 
biroul electoral le examinează, ca ele să fie întocmite în corespundere cu rigorile stabi-
lite la art.39 din Codul electoral şi, în cazul în care depistează necorespunderi, solicită 
reprezentanţilor APL aducerea lor în concordanţă cu normele Codului electoral într-un 
termen cît mai restrîns.

Scopul afişării listelor electorale cu 14 zile înaintea alegerilor este de a asigura ca ele 
să fie actualizate şi cît mai corecte. Alegătorii sînt invitaţi să verifice datele personale 
incluse în lista electorală, pentru ca erorile să poată fi identificate şi corectate. Aceasta 
asigură ca listele utilizate în ziua alegerilor să fie credibile.

Pentru alegerile parlamentare din 29 iulie 2009, verificarea listelor electorale se va 
face de la 14 pînă la 24 iulie 2009.

Principii călăuzitoare
Există trei principii care asigură o verificare reuşită a listei electorale.
•	 În primul rînd, toţi alegătorii trebuie să aibă acces liber la listele electorale. Prin 

afişarea listelor electorale în toate secţiile de votare pe parcursul orelor de lucru 
ale birourilor electorale, Comisia Electorală Centrală (CEC) asigură accesul 
liber al alegătorilor la ele.

•	 În al doilea rînd, procesul de verificare trebuie să fie absolut transparent. Pentru 
aceasta Comisia Electoral Centrală invită observatori locali şi internaţionali 
acreditaţi, observatori din partea partidelor politice şi mass-media pentru a fi 
prezenţi în timpul verificării listei electorale. Prezenţa acestora va contribui la 
reducerea oricăror dubii despre procesul de verificare.

•	 În al treilea rînd, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare trebuie 
să fie instruiţi despre modul în care se desfăşoară procesul de verificare. CEC 
instruieşte cel puţin o persoană din fiecare birou electoral al secţiei de votare din 
ţară în baza unui program de instruire standardizat şi Recomandărilor de faţă. 
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Astfel, CEC speră să asigure ca toţi alegătorii care vor veni la biroul electoral al 
secţiei de votare pe parcursul procesului de verificare să fie trataţi în acelaşi fel, 
indiferent de locul lor de trai.

Locul şi perioada afişării listelor
Listele electorale vor fi afişate cel tîrziu la 14 iulie la sediile birourilor electorale ale 

secţiilor de votare unde acestea vor fi folosite în ziua alegerilor. De aceea, este foarte 
important ca în birourile electorale să activeze pe tot parcursul orelor oficiale de lucru, 
adică între 08:00 - 13:00 şi 16:00-19:00, un membru care a fost instruit respectiv.

Lista electorală va fi pusă la dispoziţia alegătorilor şi trebuie să se afle mereu sub 
supravegherea directă a membrului biroului electoral. Alegătorul care verifică datele 
sale, nu poate părăsi încăperea cu lista electorală.

Accesul la lista electorală
Lista electorală este un document public şi, prin urmare, este accesibilă publicului 

larg. Însă aceasta nu înseamnă că oricine poate face modificări în listă sau poate multi-
plica lista. Deşi alegătorilor şi observatorilor acreditaţi li se permite să răsfoiască întrea-
ga listă electorală afişată, acest proces nu trebuie să împiedice alegătorul să îşi verifice 
datele personale.

Principiul de bază constă în faptul că alegătorilor li se asigură posibilitatea de a lua 
cunoştinţă de listele electorale şi de a verifica corectitudinea întocmirii lor. Ei au dreptul 
să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea, precum şi 
împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel 
tîrziu cu 5 zile înainte de alegeri.

Verificarea datelor personale ale 
alegătorilor incluşi în lista electorală

A. VerificAreA dAtelor personAle înscrise în listA electorAlă

Persoana care doreşte să verifice dacă datele personale sînt corecte trebuie să mear-
gă la biroul electoral al secţiei de votare conform adresei unde îşi are domiciliul sau 
reşedinţa valabilă.
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1. Venind la sediul biroului electoral al secţiei de votare, persoana se adresează 
membrului biroului electoral şi prezintă unul dintre următoarele acte de identita-
te (enumerate la art. 53 (3) din Codul electoral):
•	Buletinul de identitate
•	Actul de identitate provizoriu de tip F-9
•	Paşaportul de tip sovietic (cu şi fără numărul de identificare de stat – IDNP)

2. După aceasta, membrul biroului electoral căută numele persoanei în lista electorală.
3. Dacă numele persoanei este găsit în lista electorală, membrul biroului electoral îi 

arată ce date personale sînt înscrise în listă.
4. Dacă datele sînt corecte, membrul biroului electoral nu face nici o menţiune în 

lista electorală.

Dacă un alegător nu poate merge la biroul electoral să verifice personal datele 
înscrise în listă, se respectă următoarea procedură:

1. Un membru al familiei poate merge la biroul electoral în numele alegătorului.
2. Ruda prezintă un act de identitate acceptat de către CEC (vezi mai sus) şi informează 

membrul biroului electoral că doreşte să verifice numele unui membru de familie.
3. Ruda spune numele şi adresa membrului de familie, după care membrul biroului 

electoral caută în listă numele persoanei în cauză.
4. Dacă numele acesteia este găsit, ruda verifică datele.
5. Dacă toate datele sînt corecte, membrul biroului electoral al secţiei de votare 

face un înscris la rubrica „Menţiuni speciale” despre faptul că datele au fost veri-
ficate de către o rudă şi ce act de identitate a servit ca bază de verificare. Ruda îşi 
pune semnătura alături de menţiunea respectivă.

B. corectAreA dAtelor din listA electorAlă

La verificarea de către alegător a datelor personale din lista electorală pot fi depis-
tate erori, cum ar fi numele scris incorect, data naşterii incorectă sau adresa incorectă. 
Pentru a rectifica astfel de greşeli, se vor respecta următoarele proceduri:

Corectarea numelui
1. Membrul biroului electoral al secţiei de votare compară numele din listă cu numele 

din actul de identitate şi confirmă că este necesar să se facă o rectificare.
2. Membrul biroului electoral corectează în lista electorală numele persoanei con-

form numelui din actul de identitate.
3. După aceasta membrul biroului electoral înscrie la rubrica „Menţiuni speciale” 

ce act de identitate a servit ca bază a rectificării.
4. Atît membrul biroului electoral, cît şi alegătorul înscris în listă semnează în 

dreptul menţiunii făcute.
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Corectarea datei de naştere
1. Membrul biroului electoral al secţiei de votare compară data naşterii înscrisă în 

lista electorală cu data naşterii din actul de identitate şi confirmă că este necesar 
să se facă o rectificare.

2. Membrul biroului electoral corectează în lista electorală data de naştere a per-
soanei în baza datelor din actul de identitate.

3. După aceasta membrul biroului electoral înscrie la rubrica „Menţiuni speciale” 
ce act de identitate a servit ca bază a rectificării.

4. Atît membrul biroului electoral, cît şi alegătorul înscris în listă semnează în 
dreptul menţiunii făcute.

Corectarea adresei
1. Membrul biroului electoral al secţiei de votare compară adresa alegătorului 

înscrisă în lista electorală cu adresa din buletinul de identitate sau din „Cartea de 
imobil” confirmînd prin aceasta că este necesar să se efectueze o rectificare.

2. Membrul biroului electoral corectează adresa în lista electorală conform infor-
maţiei din buletinul de identitate sau din „Cartea de imobil” a alegătorului.

3. După aceasta membrul biroului electoral înscrie la rubrica „Menţiuni speciale” 
ce act de identitate a servit ca bază a rectificării.

4. Atît membrul biroului electoral, cît şi alegătorul înscris în listă semnează în 
dreptul menţiunii făcute.

Corectarea seriei şi numărului actului de identitate
1. Membrul biroului electoral al secţiei de votare compară seria şi numărul actului 

de identitate din lista electorală cu seria şi numărul din actul de identitate prezen-
tat de alegător şi confirmă că este necesar să se facă o rectificare.

2. Membrul biroului electoral corectează în lista electorală seria sau numărul actu-
lui de identitate conform datelor din actul de identitate prezentat.

3. După aceasta membrul biroului electoral înscrie la rubrica „Menţiuni speciale” 
ce act de identitate a servit ca bază a rectificării.

4. Atît membrul biroului electoral, cît şi alegătorul înscris în listă semnează în 
dreptul menţiunii făcute.

c. completAreA listei electorAle cu Alegători cAre nu Au fost 
incluşi în listă

Este posibil ca o persoană să vină la biroul electoral al secţiei de votare şi să prezinte 
actul de identitate care demonstrează clar că persoana respectivă trebuie să fie înscrisă 
ca alegător în secţia de votare respectivă. În acest caz se va respecta următoarea proce-
dură:
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1. Membrul biroului electoral al secţiei de votare verifică dacă adresa înscrisă în 
actul de identitate se află într-adevăr în raza secţiei de votare respective.

2. Membrul biroului electoral al secţiei de votare verifică încă o dată lista electora-
lă pentru a confirma că numele alegătorului nu este inclus în listă.

3. Dacă numele persoanei lipseşte, membrul biroului electoral înscrie datele despre 
alegător la sfîrşitul listei, atribuindu-i un număr de ordine imediat următor.

4. După aceasta membrul biroului electoral înscrie la rubrica „Menţiuni speciale” ce act 
de identitate a servit ca bază pentru înscriere, inclusiv numărul actului de identitate.

5. Atît membrul biroului electoral, cît şi alegătorul înscris în listă semnează în 
dreptul menţiunii făcute.

d. persoAne fără drept de A fi incluse în listA electorAlă

Este posibil ca în lista electorală să fie incluse persoane fără drept de a fi înscrise în 
ea. Persoanele care nu pot fi incluse în lista electorală sînt:

•	 persoanele decedate;
•	 persoanele sub vîrsta ce dă dreptul de a alege;
•	 persoanele condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească 

definitivă pentru infracţiuni grave;
•	 persoanele recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată.

În cazul persoanelor decedate:

1. Un membru al familiei informează biroul electoral al secţiei de votare că ruda sa înscrisă 
în lista electorală a decedat, prezentînd certificatul de deces eliberat de organul autorizat.

2. Membrul biroului electoral caută numele persoanei decedate în lista electorală 
şi verifică dacă persoana din certificatul de deces şi persoana din lista electorală 
este una şi aceeaşi.

3. După ce constată că este vorba de aceeaşi persoană, membrul biroului electoral 
exclude din listă numele persoanei decedate, tragînd o linie peste datele despre 
alegătorul decedat şi înscrie la rubrica „Menţiuni speciale” seria şi numărul cer-
tificatului de deces. O copie a certificatului de deces rămîne la biroul electoral al 
secţiei de votare.

4. Atît membrul biroului electoral, cît şi membrul familiei semnează în dreptul 
menţiunii făcute.

Dacă sînt exprimate dubii în privinţa unor persoane incluse în listă:

1. Alegătorul/martorul informează membrul biroului electoral al secţiei de votare 
că dînsul/dînsa suspectează faptul că în listă este inclusă o persoană care dintr-un 
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motiv sau altul nu are dreptul de a alege sau nu poate vota la această secţie de 
votare.

2. Membrul biroului electoral îi spune alegătorului/martorului că acesta trebuie să 
completeze un formular al contestaţiei şi să o depună la consiliul electoral de 
circumscripţie respectiv.

3. Formularul contestaţiei include următoarele:
a. Numele alegătorului/martorului
b. Numele alegătorului în privinţa căruia se presupune că nu ar avea dreptul de 

a alege sau să voteze la această secţie de votare
c. Motivele pentru care se presupune că alegătorul nu ar avea dreptul de a alege 

sau să voteze la această secţie de votare
d. Semnătura alegătorului/martorului.

4. Formularul contestaţiei se depune la consiliul electoral de circumscripţie.

Modificările în lista electorală se efectuează doar în baza actelor de identitate 
acceptate sau certificatelor oficiale. Dacă modificările au fost efectuate la solicitarea 
persoanelor neincluse în lista electorală, atunci o copie a actului/documentului care 
demonstrează necesitatea modificării rămîne la membrul biroului electoral.

Păstrarea listei electorale peste noapte 
la sediul biroului electoral

La sfîrşitul fiecărei zile de lucru, lista electorală urmează să fie păstrată într-un loc 
sigur. Biroul electoral al secţiei de votare trebuie să aibă acces la un dulap/safeu care 
poate fi încuiat. Lista electorală va fi păstrată în acest dulap/safeu.

Sfîrşitul procesului de verificare
Procesul de verificare a listelor electorale se încheie la 24 iulie 2009. Pe 25 iulie, 

toate modificările în listele electorale trebuie să fie introduse în varianta electronică a 
acestora. Biroul electoral al secţiei de votare va prezenta consiliului electoral de circum-
scripţie un raport (pe o pagină) în care va înscrie zilele în care biroul electoral a fost des-
chis pentru ca alegătorii să verifice lista electorală şi informaţia cu privire la numărul:

•	 Numelor verificate
•	 Numelor adăugate
•	 Numelor excluse
•	 Numelor şi datelor personale modificate


