
 
 

Anexa nr. 1 
 

Modelul formularului de contestaţie  

 

                                     
                                         Destinatarul__________________________________ 

                                                                                                             (organul electoral)  

                                                 Contestatarul_________________________________ 
           (numele, prenumele alegătorului, denumirea  

           concurentului electoral, numele,  

           prenumele reprezentantului, datele de contact) 

  

                                                 Partea contestată__________________________________                                                                                                                              
                                                                                                     (organul electoral, denumirea concurentului electoral,       

                                                                                                    numele, prenumele reprezentantului, datele de contact)  

 
Contestaţie   

 
1. Descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări (esenţa faptei săvîrşite – în ce 

constă acţiunea/inacţiunea organului electoral sau a concurentului electoral, efectele juridice a 
acesteia, data/ora săvîrşirii; hotărîrea contestată – organul emitent, efectele juridice ale acesteia, 

data adoptării). 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
2. Probele pe care se întemeiază pretenţiile şi obiecţiile contestatarului (dovezile de care 

dispune contestatarul – înregistrări audio/video, declaraţiile în scris ale martorilor, poze, 
înscrisuri etc.). 

.................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

3. Temeiul legal pe care se întemeiază  pretenţiile şi obiecţiile contestatarului (cadrul 
normativ). 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
4. Cerinţele contestatarului (descrierea expresă şi clară a pretenţiilor, posibila soluţie 

a problemei descrise, aşteptările în urma soluţionării contestaţiei, rezultatul scontat). 

.................................................................................................................................

................................................................................................................... ......................... 

5. Alte materiale (procura în cazul persoanelor reprezentate etc). 

....................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
 

Data depunerii_________                                                  Semnătura contestatarului____________ 

  

 
 

 



 

 
Anexa nr. 2 

 
 

 
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul/Subsemnata ___________________________________________________, 

cunoscînd prevederile legislației în vigoare potrivit cărora falsificarea probelor reprezintă o 

infracțiune care se pedepsește în condițiile art. 310 al Codului penal al Republicii Moldova, declar 

pe propria răspundere despre proveniența legală a documentelor, materialelor, înscrisurilor ș.a., 

prezentate în calitate de probe în cadrul examinării contestației depuse la data de 

”____”_____________ 20___, și despre faptul că acestea sînt veridice și autentice. 

 

 
Data _________________                                  Semnătura ____________________________ 

 

 
 
 



Anexa nr.3 

 

Modelul Registrului de evidenţă a contestaţiilor  

 

__________________________________________________ 
(alegeri parlamentare, prezidențiale, locale, referendum)  

_____ _________________ 20__ 
 

Organul electoral nr. _____ 
__________________________________________________ 

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

 

Registrul de evidenţă a contestaţiilor  

___________________________ 
(perioada) 

 

Nr. 

d/o 
Numărul de 

înregistrare  

Data şi ora 

recepţionării 

contestaţiei 

Data şi numărul 

contestaţiei 

recepţionate  

Contestatarul 

(datele de 

identificare şi cele 

de contact) 

Conţinutul 

(obiectul) 

contestaţiei  

Membrul organului 
electoral căruia  

i-a fost repartizată 

spre examinare şi 

soluţionare 

contestaţia 

Hotărîrea nr. __ din ___ 

emisă de organul 

electoral.  

Soluţia luată. Menţiuni 
despre mersul executării  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        
 

 

Preşedintele organului electoral                           __________________                                _____________________ 
                                                                                                                      (semnătura)                                                                            (numele, prenumele) 

Secretarul organului electoral                              __________________                                _____________________ 
                                                                                                                      (semnătura)                                                                            (numele, prenumele) 

 



Anexa nr. 4 

 
Modelul structurii hotărîrii organului electoral cu privire la examinarea şi soluţionarea 

contestaţiei  

 
1. Titlul 

Hotărîre cu privire la contestaţia nr. ____ din ________ a contestatarului (alegător, concurent 

electoral, participant la referendum) 
 

2. Partea introductivă – cuprinde date referitoare la contestaţie (nr. şi data înregistrării de către 
organul electoral), autorul contestaţiei: alegător (numele, prenumele) sau reprezentantul legal al 
acestuia (numele, prenumele, procura); concurentul electoral (reprezentantul acestuia în organul 

electoral respectiv sau persoana împuternicită de concurent prin procură); participantul la referendum. 
La fel, se arată cerinţele/solicitările contestatarului (soluţia pe care o aşteaptă de la organul electoral). 

 

3. Partea descriptivă (faptele invocate în contestaţie de către contestatar şi, respectiv, 

poziţia pîrîtului) – conţine descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări de către contestatar, 

prevederile legislaţiei electorale încălcate în viziunea contestatarului/temeiul legal pe care se 
fundamentează pretenţiile contestatarului, precum şi a probelor prezentate întru susţinerea contestaţiei. 

Partea descriptivă va conţine şi descrierea conţinutului referinţei/răspunsului părţii, împotriva căreia a 
fost înaintată contestaţia, la pretenţiile de fapt invocate în contestaţie şi probele aduse împotriva fiecărei 
revendicări. În anumite cazuri, va conţine şi explicaţiile altor participanţi vizaţi în contestaţie.  

 
4. Motivarea (faptele constatate de organul electoral în baza probelor anexate) – indică 

circumstanţele cauzei 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 parţială) – cuprinde decizia organului electoral privind admiterea integrală sau parţială, 
respingerea integrală sau parţială a contestaţiei, conform prevederilor indicate în pct. 26 din prezentul 

Regulament. 
Dispozitivul hotărîrii va conţine prevederi cu privire la aplicarea sancţiunilor conform art. 69 

din Codul electoral, în cazul în care organul electoral a constatat încălcarea prevederilor legislaţiei 
electorale şi a decis asupra aplicării sancţiunii corespunzătoare. 

În cazul în care organul electoral decide asupra obligării unui subiect electoral de a înlătura 

încălcările legislaţiei electorale admise, stoparea acţiunilor constatate ca fiind desfăşurate contrar 
prevederilor legislaţiei electorale, precum şi în cazul stabilirii modului şi termenelor de executare a 

hotărîrii, în partea dispozitivă se face o menţiune în acest sens. 
La fel, dispozitivul hotărîrii va conţine referinţa cu privire la data intrării în vigoare a acesteia, 

calea şi termenul de atac al hotărîrii conform prevederilor art. 65-67 din Codul electoral. 

 

6. Formula de atestare a autenticităţii hotărîrii – se constituie din semnătura preşedintelui şi 

secretarului organului electoral, locul şi data emiterii hotărîrii, numărul acesteia.  

În cazul absenţei preşedintelui organului electoral, hotărîrea va fi semnată de vicepreşedintele 
acestuia, iar în lipsa secretarului, de către un membru împuternicit în cadrul şedinţei.  

 


