
 

Proiect 

 

 

H O T Ă R Î R E  

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2547 din 21 mai 2014 

 

În scopul reglementării procedurii cu privire la înregistrarea prealabilă a alegătorilor din 

localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) şi în temeiul prevederilor art.18, 22 alin.(1) lit. c), 32 

alin.(3) lit.b) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 59-64 din Legea nr. 

317-VI din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 2547 din 21 mai 2014, se modifică și se completează, după cum urmează: 

1) la punctul 1, după cuvintele ,,în străinătate” se introduce prin virgulă textul „precum și 

a cetățenilor Republicii Moldova cu domiciliul înregistrat în localitățile din stînga Nistrului 

(Transnistria) care intenționează să voteze în ziua alegerilor la secțiile de votare organizate pe 

teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale”; 

2) punctul 11 va avea următorul cuprins: 

 „11. Înregistrarea prealabilă reprezintă o procedură prin care cetățenii Republicii Moldova 

cu drept de vot se înregistrează în prealabil și în mod benevol, prin intermediul paginii web 

www.alegator.md sau prin depunerea la Comisia Electorală Centrală și/sau la misiunile 

diplomatice,  oficiile consulare ale Republicii Moldova a unei sau mai multor cereri scrise.”; 

3) punctul 2 va avea următorul cuprins: 

„2. Înregistrarea prealabilă are drept scop stabilirea numărului estimativ al alegătorilor care 

vor vota peste hotarele țării în ziua alegerilor și al alegătorilor din localitățile din stînga Nistrului 

(Transnistria) care vor vota la secțiile de votare organizate pe teritoriul Republicii Moldova aflat 

sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale, în vederea constituirii secţiilor de 

votare, de asemenea are drept scop stabilirea numărului estimativ al buletinelor de vot ce vor fi 

distribuite secţiilor de votare respective.”; 

4) după punctul 3 se introduce un nou punct, 31 , cu următorul cuprins: 

,, 31. Organul electoral responsabil va forma secții de votare distincte pentru alegătorii din 

localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), care aparțin circumscripției electorale respective 

formate de Comisia Electorală Centrală în baza Regulamentului privind particularitățile 

constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului 

(Transnistria).”; 

5) după punctul 4 se introduce un nou punct, 41 , cu următorul cuprins: 

,, 41. Cetățenii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) care, din diferite motive, nu 

se înregistrează în prealabil, îşi pot exercita dreptul de vot la oricare din secțiile de votare ce aparțin  

circumscripției respective.”; 

6) la punctul 6, după textul ,,turului doi de scrutin” se introduce prin virgulă textul  

„alegerilor parțiale sau votării repetate,” și se exclude textul ,,al alegerilor prezidențiale,”, mai 

departe după text; 

7) punctul 8 va avea următorul cuprins: 

„8. Cetăţenii cu drept de vot, care se vor înregistra în prealabil pentru a vota în străinătate, 

vor fi radiaţi temporar din listele electorale de bază de la locul de domiciliu ori reşedinţă în 

Republica Moldova.”;  

8) punctul 9 va avea următorul cuprins: 

„9. Cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care în ziua alegerilor se vor afla în 

străinătate, precum și cetățenii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se pot înregistra 

http://www.alegator.md/


în prealabil, accesînd pagina web www.alegator.md și selectînd opțiunea „Înregistrarea  

prealabilă”, sau prin depunerea la Comisia Electorală Centrală și/sau la misiunile diplomatice, 

oficiile consulare ale Republicii Moldova a unei sau mai multor cereri scrise, după modelul din 

anexe.”;   

9) la punctul 12:  

- după litera b) se introduce o Notă cu următorul cuprins:  

„Notă: Pentru cetățenii cu domiciliul înregistrat pe teritoriul din stînga Nistrului (Transnistria) 

formularul va permite selectarea localităților atît din străinătate, cît și de pe teritoriul Republicii 

Moldova aflat sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale.”; 

- în textul Notei de la litera c) propoziția a doua, după  cuvintele ,,oficiilor consulare” se 

introduce prin virgulă textul  „precum și secțiile de votare organizate pentru votarea alegătorilor 

din stînga Nistrului (Transnistria),”, mai departe după text; 

10) punctul 14 va avea următorul curpins: 

„14. Prin apăsarea butonului ”Confirm  declarația” alegătorul își exprimă astfel voinţa de 

a participa la alegerile pentru care este activată aplicația. Aceeași operație pentru alegătorul care 

intenționează să voteze în străinătate semnifică și solicitarea de a fi radiat temporar din lista 

electorală de bază de la locul său de domiciliu/reşedinţă din Republica Moldova sau din lista 

electorală întocmită de misiunea diplomatică sau oficiul consular unde este luat la evidență 

consulară, precum și în cazul în care nu are domiciliul/reședința în Republica Moldova. Prin 

această operație, alegătorul își asumă totodată răspunderea că datele pe care le-a indicat sînt corecte 

şi veridice și își dă consimțămîntul ca acestea să fie prelucrate, de către persoanele autorizate din 

cadrul Comisiei Electorale Centrale, în scopul organizării și desfășurării alegerilor.”; 

11) la punctul 15 propoziția a doua, textul ,,includerea sa în lista electorală de bază,” se 

exclude; 

12) la punctul 16, cuvintele ,,nu mai devreme” se înlocuiesc cu textul „la data anunțată de 

Comisia Electorală Centrală, dar nu mai tîrziu”, mai departe după text; 

13) la punctul 18, cuvintele ,,se înscriu” se înlocuiesc cu cuvintele „pot fi înscriși”; 

14) punctele 19 și 20 vor avea următorul cuprins: 

,,19. Pentru secțiile de votare organizate în localităţi, altele decît cele unde își au sediul 

misiunile diplomatice şi oficiile consulare, liste electorale de bază nu se întocmesc. În cazul luării 

deciziei de către Guvernul Republicii Moldova privind deschiderea secţiei de votare în localitatea 

respectivă, alegătorul va fi notificat despre acest fapt la adresa de e-mail indicată în formularul de 

înregistrare. 

20. În situația în care Guvernul a luat decizia de a fi organizată într-o anumită țară o 

singură secţie de votare, însă solicitări de înregistrare au fost depuse şi pentru alte localităţi, toţi 

alegătorii vor fi notificați despre acest fapt la adresa de e-mail indicată în formularul de 

înregistrare.”;  

15) la punctul 21, textul „în localitatea în care nu a fost luată decizia de deschidere a secției 

de votare, alegătorii înregistrați vor fi arondați” se înlocuiește cu textul „pentru localitatea în care 

nu se va organiza secție de votare, alegătorii înregistrați vor putea vota”, mai departe după text;   

16) punctul 22 va avea următorul cuprins: 

„22. După finalizarea perioadei de înregistrare, informaţia privind numărul de cetăţeni care 

s-au înregistrat prealabil pentru a vota în străinătate se transmite de către Comisie Guvernului 

Republicii Moldova pentru luarea deciziei cu privire la necesitatea organizării secţiilor de votare 

suplimentare în afara misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare. 

 Informația privind numărul de cetățeni din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria)  

care s-au înregistrat prealabil pentru a vota la secțiile de votare pe teritoriul Republicii Moldova 

aflat sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale va putea fi utilizată de organul 

electoral responsabil la constituirea secțiilor de votare pentru alegătorii respectivi.”; 

 17) la punctul 24, cuvintele ,,în parte” se înlocuiesc cu textul ,,organizată pe lîngă misiunile 

diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova”; 

18) la punctul 25, cuvîntul „astfel” se exclude; 
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19) unica anexă la regulament devine anexa nr. 1 și se adaugă anexa nr. 2 cu următorul 

cuprins: 

 

„Anexa nr. 2  la Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, 

 aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2547 din 21 mai 2014 

 

CERERE 

privind înregistrarea prealabilă a cetățeanului /cetăţenilor Republicii Moldova 

 cu drept de vot cu domiciliul înregistrat în localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) 

 

Către ________________________________________________________________________ 

(Comisia Electorală Centrală) 

 

Subsemnatul/subsemnații, cetățean/cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, cu domiciliul 

înregistrat în localitățile din stînga Nistrului (Transnistria)________________________, 

solicit/ăm înregistrarea prealabilă, în cazul desfășurării alegerilor parlamentare / prezidențiale / 

referendumului republican în localitatea ____________________, raion  ___________________, 

și declar/ăm pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sînt veridice și pot fi 

utilizate pentru a fi procesate şi verificate în scopuri electorale și pentru elaborarea de studii 

statistice, precum şi făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 

privind protecţia datelor cu caracter personal: 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele 

S
ex

u
l 

Data 

naşterii 
IDNP 

Data 

semnării 
Semnătura* 

1                    

2                    

3                    

 

* În atenția semnatarilor: 

Semnatarii completează personal toate rubricile şi îşi aplică semnătura. În cazul în care 

semnatarul nu poate, din motive obiective, să completeze personal datele solicitate, acestea pot fi 

completate de o altă persoană, însă semnătura trebuie să fie aplicată personal de semnatar.  

* În atenția persoanei care colectează semnăturile: 

Persoana / persoanele care colectează semnăturile se vor conduce de prevederile prezentului 

regulament și ale Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.  

În procesul de colectare a semnăturilor, precum și după încheierea activității de colectare, 

persoana/persoanele: 

1) se obligă să prelucreze datele doar în scopul stabilit de Comisia Electorală Centrală, în mod 

corect, acestea să fie exacte, adecvate, pertinente și neexcesive și conform prevederilor legii; 

2) să asigure confidențialitatea datelor și să nu le dezvăluie terților, să nu extragă datele și să 

nu efectueze copii de pe acestea în alt scop, decît cel stabilit;  

3) se obligă să ia măsuri necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva 

accesului neautorizat la acestea, distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum și 

împotriva altor acțiuni ilicite. 

 

Confirm că înscrisurile au fost făcute de semnatari personal, benevol și în prezența mea 

____________________________________                                                                                                                                                                                         
(semnătura persoanei care colectează semnăturile) 
 

Datele de contact ale persoanei / persoanelor care colectează semnăturile: 



 

Nume, prenume: _____________________________________________________ 

Adresa de contact: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Tel. ________________________________________________________________”. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președintele 

Comisiei Electorale Centrale 

 

Alina RUSSU 

 

Secretarul 

Comisiei Electorale Centrale 

 

Veaceslav AGRIGOROAE 

 

Chișinău, ___   ______________  2018 

 


