COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA

PROCESUL-VERBAL nr. 198
din 7.10.2014, ora 15.00
Statut şedinţă: deliberativă
Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan
Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir
Preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 9 membri ai Comisiei,
conform listei membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă care se anexează la prezentul procesverbal. Preşedintele de şedinţă a declarat şedinţa deliberativă şi a anunţat că şedinţa este deschisă
publicului interesat.
Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conţine 11
puncte.
Nefiind înaintate propuneri de modificare sau completare a ordinii de zi, președintele de ședință
a supus votului proiectul ordinii de zi:
ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliilor electorale de
circumscripţie
Raportor:Iurie Ciocan
2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secţiilor
de votare
Raportor: Iurie Ciocan
3. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „PromoLEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014
Raportor: Svetlana Guțu
4. Cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Adunării Parlamentare a
Organziației Cooperării Economice la Marea Neagră în vederea monitorizării alegerilor
parlamentare din 30 noiembrie 2014
Raportor: Svetlana Guțu
5. Cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al
concurentului electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014
Raportor: Iurie Ciocan
6. Cu privire la stabilirea cuantumului creditului acordat concurenţilor electorali la alegerile
parlamentare din 30 noiembrie 2014
Raportor: Iurie Ciocan
7. Cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de
la locul de muncă permanent şi termenul degrevării la alegerile parlamentare din
30 noiembrie 2014
Raportor:Andrei Volentir
8. Cu privire la aprobarea Codului de conduită a funcționarilor electorali
Raportor: Andrei Volentir
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9. Cu privire la stabilirea numărului persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali la
alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014
Raportor: Andrei Volentir
10. Cu privire la aprobarea unor modele de documente electorale pentru alegerile parlamentare
din 30 noiembrie 2014
Raportor: Andrei Volentir
11. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Lebedenco, raionul
Cahul
Raportor: Andrei Volentir
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____.
Ordinea de zi cu 11 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
Preşedintele de şedinţă a propus să se treacă la examinarea subiectului înscris pe ordinea de zi.
1. S-A AUDIAT:
Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie”:
Pornind de la ajustările legislației în vigoare operate după ultimele alegeri parlamentare din 2010
se propune modificarea Regulamentului cu privire la activitatea consiliului electoral de
circumscripție. Raportorul a menționat că regulamentul este structurat în 6 capitole : componența
consiliului electoral de circumscripție, atribuțiile de bază a consiliului, organizarea activității
consiliului, capitolul 5 descrie lucrările de secretariat și anume primirea, examinarea și păstrarea
documentelor, capitolul 6 descrie procedura de totalizare a rezultatelor votării de către consiliul
electoral de circumscripție și ultimul capitol cuprinde dispoziții finale.
„R E G U L A M E N T U L
privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de activitate a consiliului electoral
de circumscripţie.
2. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor, Comisia Electorală
Centrală în conformi,tate cu art. 27, 74, 120, 158 şi 188 din Codul electoral constituie pe
perioada electorală consilii electorale de circumscripţie. În cazul alegerilor locale generale,
consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi
constituie la rîndul lor consiliile electorale de circumscripţie orăşeneşti (municipale), de sector,
săteşti (comunale). În cazul desfăşurării alegerilor noi sau parţiale, precum şi a referendumurilor
locale, consiliile electorale de circumscripţie se constituie de către Comisia Electorală Centrală.
3. În activitatea sa consiliul electoral de circumscripţie se călăuzeşte de Constituţia
Republicii Moldova, de Codul electoral, de legile şi hotărîrile Parlamentului, de hotărîrile
Comisiei Electorale Centrale, de prezentul Regulament şi de alte acte normative în domeniu.
4. Consiliul electoral de circumscripţie nu este persoană juridică, are cont bancar,
ştampilă cu numărul de ordine al circumscripţiei electorale şi inscripţia „Consiliul electoral de
circumscripţie”.
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II. Componenţa consiliului electoral de circumscripţie
5. Consiliul electoral de circumscripţie se constituie dintr-un număr impar de membri,
de cel puţin 7 şi de cel mult 11 persoane, dintre care în consiliile de circumscripţie de nivelul doi
cel puţin trei persoane cu studii juridice superioare sau cu studii în domeniul administraţiei
publice. În cazul desfăşurării referendumului local, consiliul se constituie din 5-11 membri.
6. În cazul alegerilor şi referendumurilor locale, candidaturile a 2 membri ai consiliilor
electorale de circumscripţie de nivelul întîi se propun de către consiliul local de nivelul întîi, iar
în cazul cînd lipsesc aceste propuneri, ei sînt numiţi de Comisia Electorală Centrală din numărul
persoanelor incluse în Registrul funcţionarilor electorali. Candidaturile celorlalţi membri se
propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data
constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă
organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează
de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali. Pe măsura posibilităţii, în
componenţa consiliilor electorale de circumscripţie se includ persoane cu studii juridice
superioare.
7. Candidaturile membrilor consiliului electoral de circumscripţie se propun:
a) pentru consiliul electoral de circumscripţie al unităţii administrativ-teritoriale de
nivelul doi:
2 membri de către judecătoria din circumscripţia electorală, sau, după caz, de către
curtea de apel;
2 membri de către consiliul local de nivelul doi.
b) pentru consiliul electoral de circumscripţie orăşenească (municipală), de sector,
sătească (comunală):
2 membri, de către consiliul local de nivelul întîi.
8. Candidaturile celorlalţi membri cu drept de vot deliberativ în ambele cazuri se propun
de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii
consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie socialpolitică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de Comisia
Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali.
9. În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile sale în
componenţa consiliului electoral de circumscripţie cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea
termenului de constituire a acestuia, numărul necesar de candidaturi se completează de către
consiliul local sau Adunarea Populară a Găgăuziei, iar dacă nici acestea nu prezintă
candidaturile, consiliul electoral se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul
funcţionarilor electorali. În cazul în care consiliul electoral de circumscripţie îndeplineşte şi
funcţia de birou al secţiei de votare, membrii propuşi de către partide şi alte organizaţii socialpolitice reprezentate în Parlament nu pot fi membri de partid.
10. Membrii consiliului electoral de circumscripţie propuşi de instanţele judecătoreşti şi de
consiliile locale nu pot fi consilieri în consiliile locale, deputaţi în Adunarea Populară a
Găgăuziei şi/sau membri de partid. În cazul alegerilor locale, membru al consiliului cu drept de
vot deliberativ nu poate fi soţul (soţia), afinii şi rudele de gradul întîi şi doi ale candidatului la
alegeri.
11. Concurenţii electorali, după înregistrarea lor, pot desemna cîte un reprezentant cu drept
de vot consultativ în componenţa consiliului, care este confirmat de acesta în termen de 3 zile de
la momentul depunerii cererii. Drepturile şi 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 şi de prezentul Regulament.
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III. Atribuţiile consiliului electoral de circumscripţie
12.
Pe perioada activităţii, consiliul electoral de circumscripţie îşi exercită atribuţiile
conform art. 28 din Codul electoral şi al Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor/referendumurilor, adoptat de Comisia Electorală
Centrală.
13.
Consiliul electoral de circumscripţie are următoarele atribuţii:
a) exercită controlul asupra executării prevederilor Codului electoral, ale altor legi
care conţin prevederi referitoare la desfăşurarea alegerilor şi ale prezentului Regulament;
b) constituie secţiile de votare, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament şi
birourile electorale ale secţiilor de votare, conform anexei nr. 2, şi supraveghează activitatea lor,
oferă consultaţii pentru membrii acestora, propagă procedura votării şi importanţa votului;
c) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare mijloace financiare;
d) examinează comunicările ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, sosite din
partea autorităţilor administraţiei publice locale, a şefilor de întreprinderi, instituţii şi organizaţii;
f) asigură aprovizionarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu certificate
pentru drept de vot, conform anexei nr. 3, cu buletine de vot, conform anexei nr. 4, precum şi
alte materiale şi documente necesare procesului de votare;
g) în cazul alegerilor locale, înregistrează candidaţii independenţi şi listele de candidaţi
din partea partidelor şi altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale aduce la cunoştinţă
publică informaţii despre aceştia;
h) asigură accesul publicului la declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale
candidaţilor în alegerile locale;
i) decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor
consiliilor electorale de nivelul întîi şi ai birourilor electorale pe perioada activităţii lor în
componenţa acestor consilii şi birouri, adoptînd în acest sens o hotărîre, conform anexei nr. 5;
j) stabileşte tirajul buletinelor de vot pe circumscripţie şi transmite hotărîrea întocmită,
conform anexei nr. 6, Comisiei Electorale Centrale. La hotărîrea în cauză se anexează hotărîrile
emise de birourile electorale ale secţiilor de votare cu privire la tipărirea buletinelor de vot.
k) totalizează rezultatele alegerilor din circumscripţie, prezintă Comisiei Electorale
Centrale actele respective şi asigură publicarea în presa locală a rezultatelor votării;
l) adună informaţii de la birourile electorale ale secţiilor de votare privind deschiderea în
bune condiţii a secţiilor de votare şi lipsa incidentelor şi le remite Comisiei Electorale Centrale;
m) examinează cererile şi contestaţiile asupra hotărîrilor şi acţiunilor/inacţiunilor
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi adoptă hotărîri executorii în privinţa lor;
n) exercită alte acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
14. În cazul alegerilor locale consiliul electoral de circumscripţie, în termen de 2 zile de la
începerea perioadei de desemnare a candidaţilor, face publică informaţia privind locul (biroul),
data şi ora primirii documentelor, adoptînd în acest sens o hotărîre. Intervalul de timp dintre
momentul adoptării hotărîrii şi ora stabilită pentru primirea documentelor este de cel puţin 24 de
ore.
15. Consiliile electorale de circumscripţie constituie secţiile de votare în localităţi, în baza
propunerilor primarilor oraşelor (municipiilor), sectoarelor şi satelor (comunelor), cu cel puţin 35
de zile înainte de data alegerilor şi vor cuprinde cel puţin 30 şi cel mult 3000 de alegători.
16. În cazul în care circumscripţia electorală reprezintă o singură localitate şi în ea este
formată o singură secţie de votare, nu se înfiinţează birou electoral al secţiei de votare, atribuţiile
acestuia fiind exercitate de consiliul electoral de circumscripţie.
17. În cazul în care referendumul local se desfăşoară concomitent cu alegerile (locale,
parlamentare) sau concomitent cu referendumul republican, consiliul electoral de circumscripţie
îndeplineşte şi atribuţiile de consiliu pentru desfăşurarea referendumului local.
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18. În cazul alegerilor locale consiliul electoral de circumscripţie stabileşte numărul
persoanelor de încredere. Concurenţii electorali îşi selectează în mod independent persoanele de
încredere, le prezintă consiliului electoral care le înregistrează şi le eliberează legitimaţii.
Drepturile şi restricţiile în privinţa persoanelor de încredere sînt stabilite în Regulamentul cu
privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea
Comisiei nr.382 din 12 decembrie 2006.
19. Consiliul electoral de circumscripţie de comun cu administraţia publică locală este
obligat să asigure în termene şi condiţii egale desfăşurarea întîlnirilor dintre concurenţi electorali
şi alegători.
20. Consiliul electoral de circumscripţie asigură păstrarea buletinelor de vot tipărite pînă la
remiterea lor, în ajunul alegerilor, biroului electoral al secţiei de votare în baza unui act de
predare-primire. Acces la buletinele de vot are numai preşedintele consiliului.
21. La cererea concurenţilor electorali consiliul electoral de circumscripţie acreditează cîte
un observator pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare. Prin hotărîre a consiliului
electoral se acreditează observatori şi din partea asociaţiilor obşteşti calificate din Republica
Moldova. Procedura de acreditare a observatorilor este stabilită în Regulamentul privind statutul
observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei nr.332 din
24 octombrie 2006.
IV. Organizarea activităţii consiliului electoral de circumscripţie
22. În decursul a 3 zile de la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie,
membrii acestuia aleg din rîndul lor, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul
consiliului. Rezultatele acestor alegeri sînt consemnate într-un proces-verbal, întocmit conform
anexei nr.7 la prezentul Regulament.Imediat ce este semnat de membrii comisiei de numărare a
voturilor, procesul-verbal se remite Comisiei Electorale Centrale. Prima şedinţă a consiliului
electoral de circumscripţie este condusă pînă la alegerea preşedintelui de cel mai în vîrstă
membru.
23. Demiterea şi realegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului consiliului poate
fi iniţiată de cel puţin 1/3 din membrii consiliului.
24. Preşedintele consiliului electoral de circumscripţie:
reprezintă consiliul în relaţiile cu CEC, cu alte autorităţi publice, întreprinderi, instituţii,
organizaţii, partide, alte organizaţii social-politice, precum şi cu cetăţenii;
organizează activitatea consiliului şi a aparatului;
convoacă şedinţele şi le prezidează;
semnează hotărîrile şi procesele-verbale ale consiliului;
este ordonatorul resurselor financiare alocate consiliului;
emite dispoziţii în limitele competenţei sale;
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Codul electoral şi de prezentul Regulament.
Preşedintele consiliului electoral este obligat să asigure păstrarea şi returnarea bunurilor
primite de la autoritatea administraţiei publice locale şi Comisia Electorală Centrală, purtînd
răspundere materială conform legislaţiei în vigoare.
Vicepreşedintele consiliului electoral de circumscripţie:
în lipsa preşedintelui exercită atribuţiile acestuia;
asigură efectuarea controlului corespunderii documentelor privind înregistrarea
concurenţilor electorali legislaţiei în vigoare, precum şi asupra veridicităţii datelor conţinute;
organizează efectuarea controlului asupra legalităţii finanţării şi susţinerii materiale a
campaniilor electorale ale candidaţilor la alegeri;
asigură efectuarea controlului asupra respectării de către organul electoral inferior a
legislaţiei electorale;
exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral şi de prezentul Regulament.
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Secretarul consiliului electoral de circumscripţie:
organizează efectuarea lucrărilor de secretariat ale consiliului;
organizează şi asigură pregătirea materialelor pentru desfăşurarea şedinţelor şi a
seminarelor consiliului;
asigură înştiinţarea membrilor consiliului şi a subiecţilor interesaţi despre convocarea
şedinţelor;
asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează
materialele privind fiecare chestiune de pe ordinea de zi a şedinţei;
semnează hotărîrile şi procesele-verbale ale consiliului;
exercită controlul asupra executării hotărîrilor consiliului şi informează consiliul despre
mersul executării;
exercită controlul asupra executării dispoziţiilor Preşedintelui;
asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărîrilor consiliului, precum şi a altor materiale;
asigură transparenţa în activitatea consiliului;
exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral şi de prezentul Regulament.
25. În cazul lipsei temporare a preşedintelui, vicepreşedintelui sau a secretarului,
preşedintele poate împuternici un alt membru cu drept de vot deliberativ să exercite atribuţiile ce
le revin.
26. Membrii consiliului electoral de circumscripţie dispun de dreptul de a-şi retrage
calitatea de membru prin depunerea cererii respective la organul electoral superior sau pot fi
revocaţi.
27. Membrul consiliului electoral este revocat de organul (autoritatea) sau concurentul
electoral care l-a desemnat, pentru încălcarea interdicţiilor stabilite la art. 32 alin. (7) din Codul
electoral, pentru lezarea drepturilor electorale ale alegătorilor, pentru absenţa consecutivă
nemotivată la 2 şedinţe ale organului electoral sau pentru refuzul de executare a deciziilor
organului electoral din care face parte, constatate prin hotărîre a organului electoral din care
acesta face parte. În cazul cînd hotărîrea a fost contestată, revocarea se face după confirmare de
către organul electoral ierarhic superior.
28. În cazul apariţiei vacanţei funcţiei de membru al consiliului, consiliul înaintează
organului electoral superior şi autorităţii publice sau partidelor respective un demers cu privire la
completarea vacanţei, dar nu mai tîrziu de ziua precedentă alegerilor.
29. Pentru organizarea eficientă a activităţii pe parcursul întregii perioade electorale,
consiliul va adopta o hotărîre privind desemnarea unor membri (în limitele stabilite de
CEC) pentru degrevare de atribuţiile de serviciu de la locul de muncă permanent, conform
anexei nr.8. Degrevarea se efectuează de organul electoral superior.
30. Consiliul electoral de circumscripţie îşi desfăşoară activitatea în mod colegial. Forma
de lucru este şedinţa. Şedinţele sînt deliberative, dacă la ele participă mai mult de 1/2 din
membrii cu drept de vot deliberativ.
31. Şedinţele se desfăşoară ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar decît o dată pe
săptămînă. Convocarea şedinţei consiliului se face prin dispoziţia preşedintelui sau la solicitarea
a 1/3 din numărul membrilor cu drept de vot deliberativ.
32. Membrii consiliului electoral de circumscripţie sînt înştiinţaţi telefonic sau prin orice
alt mijloc despre ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei, în timp util, dar nu mai tîrziu
de 24 de ore pînă la şedinţă.
33. Şedinţele sînt conduse de preşedintele consiliul electoral de circumscripţie.
34. Proiectul ordinii de zi se propune de către preşedintele consiliului electoral de
circumscripţie sau de către membrii care au solicitat convocarea şedinţei şi se aprobă cu votul
majorităţii. Membrii consiliului electoral de circumscripţie pot face propuneri pentru
completarea sau excluderea unor probleme înscrise în ordinea de zi. Propunerile de modificare se
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supun aprobării. Dacă propunerile sînt aprobate, preşedintele consiliului este obligat să le supună
dezbaterilor.
35. Chestiunile de pe ordinea de zi se supun dezbaterii în ordinea în care au fost înscrise.
Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise în ordinea de zi se poate face la
propunerea preşedintelui sau a unui membru numai după aprobare de către consiliul electoral de
circumscripţie.
36. Membrii consiliului electoral de circumscripţie pot participa la dezbateri numai după
ce preşedintele le acordă cuvîntul. În luările de cuvînt vorbitorii se vor limita doar la problema
pusă în discuţie. Dacă vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie, preşedintele poate
retrage cuvîntul acordat. În cazul în care persoana respectivă nu se supune, preşedintele poate
suspenda şedinţa. Se interzice intervenţia unui membru al consiliului în discuţii în timpul
prezentării de către un alt membru al punctului său de vedere.
37. Prezenţa la şedinţe a membrilor consiliului electoral de circumscripţie este obligatorie.
În cazuri justificate, cu înştiinţarea preşedintelui consiliului, unii membri pot să lipsească de la
şedinţă. Participarea la şedinţe a reprezentantului în consiliu cu drept de vot consultativ este
facultativă.
38. În vederea realizării atribuţiilor stabilite de Codul electoral, consiliul electoral de
circumscripţie adoptă hotărîri prin vot deschis cu votul majorităţii membrilor cu drept de vot
deliberativ. În caz de paritate de voturi, hotărîrea nu se adoptă, iar examinarea cauzei se amînă
pentru şedinţa imediat următoare. Membrii consiliului electoral de circumscripţie care nu sînt de
acord cu hotărîrile adoptate au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care se anexează la procesulverbal al şedinţei.
39. Hotărîrile adoptate şi procesul-verbal al şedinţei se semnează de către preşedinte şi
secretarul consiliului electoral de circumscripţie chiar dacă au votat împotriva adoptării acestora.
Procesul-verbal privind rezultatele alegerilor se semnează de către toţi membrii consiliului.
40. Hotărîrile consiliului electoral de circumscripţie se aduc la cunoştinţă
publică, organelor electorale superioare şi inferioare, organelor administraţiei publice,
instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor, concurenţilor electorali, precum şi persoanelor
interesate în termen de trei zile după adoptare prin orice mijloace de publicitate.
41. Hotărîrile consiliului electoral de circumscripţie, adoptate în limitele competenţei sale,
sînt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, persoanele cu
funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele lor, precum şi pentru
toţi cetăţenii.
42. Contestaţiile împotriva hotărîrilor consiliului electoral de circumscripţie vor fi
depuse şi examinate în condiţiile prevăzute de art.65-67 din Codul electoral.
V. Primirea, examinarea şi păstrarea documentelor
43.
Reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale şi
candidaţii independenţi depun actele necesare pentru înregistrare numai după ce consiliul
electoral de circumscripţie face publică informaţia privind locul (biroul) şi timpul primirii
documentelor, conform prevederilor punctului 14 din prezentul Regulament. În cazul alegerilor
locale desemnarea candidaţilor se efectuează după constituirea circumscripţiilor electorale şi
consiliilor electorale de circumscripţie.
Au dreptul de a fi aleşi consilieri în consiliile locale cetăţenii Republicii Moldova cu drept
de vot, care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani.
Au dreptul de a fi aleşi primari cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care au
împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani.
Numărul de candidaţi în consiliu înscrişi în liste trebuie să conţină minimum 1/2 din
numărul mandatelor prevăzute pentru circumscripţia electorală respectivă şi maximum cinci
candidaţi supleanţi.
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Partidele, alte organizaţii social-politice pot propune cîte o singură candidatură pentru
funcţia de primar în fiecare circumscripţie electorală. O persoană nu poate candida în mai multe
circumscripţii electorale de acelaşi nivel.
O persoană poate candida pentru funcţia de consilier atît în consiliul unităţii administrativteritoriale de nivelul întîi a Republicii Moldova, cît şi în consiliul unităţii administrativ-teritoriale
de nivelul doi. O persoană poate candida şi la funcţia de primar şi la funcţia de consilier local,
dar nu poate candida la aceste funcţii în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel.
Cetăţeanul Republicii Moldova îşi poate depune candidatura în calitate de candidat
independent pentru a fi ales în consiliul local dacă este susţinut de 2 la sută din numărul
alegătorilor din circumscripţia respectivă, împărţit la numărul de mandate pentru consiliul
respectiv, dar nu mai puţin de 50 de persoane, iar pentru a fi ales primar - dacă este susţinut de 5
la sută din numărul alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 de persoane şi nu
mai mult de 10000 de persoane.
44.
Pentru înregistrarea candidaţilor, consiliului electoral de circumscripţie i se
prezintă, cel mai tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, următoarele documente:
a) procesul-verbal al şedinţei organului central sau teritorial al partidului, a altei organizaţii
social-politice sau a blocului electoral privind desemnarea candidaţilor (listei de candidaţi);
b) listele de subscripţie cu numărul suficient de semnături ale susţinătorilor candidatului
independent;
c) datele biografice ale candidatului;
d) declaraţia candidatului privind consimţămîntul lui de a candida la funcţia pentru care a
fost desemnat, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/judecătoreşti de a candida;
e) declaraţia candidatului privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare,
sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează
alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub
formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
f) declaraţia candidatului pentru funcţia de primar privind abandonarea, pe termenul
mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care persoana dată este
aleasă şi validată;
g) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate
anterior - pentru persoanele care cad sub incidenţa art.13 alin.(3) din Codul electoral;
h) simbolul electoral în variantă electronică şi pe hîrtie;
i) copia de pe actul de identitate al candidatului.
45.
Pentru primirea documentelor de înregistrare de la concurenţii electorali,
preşedintele consiliului numeşte un membru al consiliului responsabil de primirea şi examinarea
lor. Persoana responsabilă de examinarea documentelor privind înregistrarea concurenţilor
electorali în termen de 7 zile de la primirea lor le examinează şi pregăteşte pentru şedinţa
consiliului proiectul de hotărîre.
46.
Listele de subscripţie depuse de candidaţii independenţi se verifică în termen de 5
zile de la primirea lor. Pe fiecare listă de subscripţie verificată persoana responsabilă înscrie
menţiunea "Verificat" şi semnează. După verificarea listelor, se întocmeşte o notă informativă
privind rezultatele verificării.
47.
După expirarea termenului prevăzut pentru înregistrarea candidaţilor, consiliul
electoral de circumscripţie publică integral lista candidaţilor pe care i-a înregistrat, indicînd în ea
numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul, apartenenţa politică, profesia (ocupaţia)
candidaţilor, precum şi denumirea partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului
electoral care i-a desemnat. Listele de candidaţi vor fi disponibile pentru consultare la fiecare
secţie de votare.
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48.
Celelalte cereri şi contestaţii depuse de concurenţii electorali şi alegători se
examinează în şedinţa imediat următoare, iar cele depuse în ziua alegerilor se examinează în
aceeaşi zi, cu adoptarea unei hotărîri. După examinare în şedinţa consiliului electoral de
circumscripţie a documentelor primite şi adoptarea unei hotărîri pe marginea lor, persoana
responsabilă de examinarea acestora le transmite secretarului consiliului pentru păstrare.
49.
Toate documentele privind activitatea consiliului, înregistrarea concurenţilor
electorali, hotărîrile, procesele-verbale şi altele se păstrează în safeuri.
50.
În cazul în care unele documente au dispărut preşedintele consiliului întocmeşte
un proces-verbal privind dispariţia acestor documente şi sesizează organele competente pentru a
se lua măsurile de rigoare.
51.
Toate lucrările de secretariat în cadrul consiliului se efectuează în conformitate cu
Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 05 octombrie 1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a
documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de
secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării
locale ale Republicii Moldova” şi cu prezentul Regulament.
54. În procesul de recepţionare de la şi transmitere către organele de resort a
documentelor electorale, consiliul electoral de circumscripţie se va călăuzi de prevederile
Codului electoral şi ale Instrucţiunii privind modul de împachetare, sigilare şi transmitere a
documentelor electorale, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale în dependenţă de
tipul alegerilor desfăşurate.
VI. Totalizarea rezultatelor votării
de către consiliul electoral de circumscripţie
55. După primirea proceselor-verbale şi raporturilor birourilor electorale ale secţiilor de
votare în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor din secţiile de votare, consiliul
electoral de circumscripţie stabileşte mai întîi numărul de alegători care au participat la alegeri şi
comunică imediat această cifră Comisiei Electorale Centrale. În cazul în care, la alegerile din
întreaga circumscripţie, a participat un număr de alegători mai mic decît numărul cerut pentru
declararea alegerilor valabile în circumscripţia respectivă, consiliul de circumscripţie înştiinţează
Comisia Electorală Centrală despre acest fapt.
56. În baza proceselor-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare privind
rezultatele numărării voturilor, consiliul electoral de circumscripţie stabileşte pe întreaga
circumscripţie:
a. numărul de alegători incluşi în listele electorale;
b.numărul de alegători incluşi în listele suplimentare;
c. numărul de alegători care au primit buletine de vot;
d.numărul de alegători care au participat la votare;
e. cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi
numărul alegătorilor care au participat la votare;
f. numărul buletinelor de vot declarate nevalabile;
g.numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral (pentru fiecare
opţiune privind întrebările supuse referendumului);
h.numărul total de voturi valabil exprimate;
i. numărul buletinelor de vot primite de consiliul electoral de circumscripţie;
j. numărul de buletine neutilizate şi anulate.
Corectitudinea întocmirii procesului-verbal se verifică după următoarele formule:
c ≤ a + b; c ≥ d; e = c – d; d = f + h; h = g1 + g2 + g3 + ... gn; i = c + j.
Consiliul electoral de circumscripţie atribuie mandatele de consilier pentru consiliile
raionale, orăşeneşti (municipale), de sector şi săteşti (comunale). Procedura de atribuire a
mandatelor este prevăzută în Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a
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mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23
aprilie 2013.
57. Consiliul electoral de circumscripţie consemnează rezultatele totalizării voturilor pe
întreaga circumscripţie într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii consiliului, care au
posibilitatea să facă comentarii în scris la procesul-verbal, care se întocmeşte conform anexei nr.
9 la prezentul Regulament. Imediat după semnarea procesului-verbal cu privire la totalizarea
rezultatelor alegerilor pe circumscripţie de către membrii consiliului, datele conţinute în acesta se
introduc în Sistemul informaţional automatizat de stat „Alegeri”.
58.
Copiile procesului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor se
înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor, la solicitarea acestora.
59.
Preşedintele consiliului electoral de circumscripţie pregăteşte raportul consiliului
pe baza evidenţei ţinute în scris a activităţilor desfăşurate de consiliu în perioada electorală,
conform anexei nr. 10. Raportul va conţine o expunere succintă a cererilor şi contestaţiilor
privitoare la acţiunile/inacţiunile consiliului şi birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a
hotărîrilor adoptate. Preşedintele semnează raportul şi oferă celorlalţi membri ai consiliului
posibilitatea de a-şi expune în scris comentariile şi completările la raport şi de a-l semna.
Cererile şi contestaţiile se vor anexa la raport.
60.
Consiliul electoral de circumscripţie prezintă procesul-verbal cu privire la
totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripţie Comisiei Electorale Centrale în termen de 48
de ore după închiderea secţiilor de votare. O dată cu prezentarea procesului-verbal Comisiei
Electorale Centrale, consiliul electoral de circumscripţie afişează, la intrarea în sediul său, o
informaţie detaliată privind rezultatele alegerilor pe circumscripţie.
VII. Dispoziţii finale
61.
Consiliul electoral de circumscripţie este asigurat cu sediu, telefon şi alte
mijloace tehnico-materiale de către autorităţile administraţiei publice locale.
62.
Finanţarea consiliului electoral de circumscripţie se efectuează din contul
bugetului de stat în limita stabilită de Comisia Electorală Centrală. Modul de distribuire şi de
folosire a mijloacelor financiare alocate se stabileşte de Comisia Electorală Centrală în baza
devizului de cheltuieli aprobat pentru fiecare consiliu aparte.
63. Comisia Electorală Centrală determină numărul de membri ai organelor electorale care
pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul acestor degrevări.
Persoanelor degrevate din unităţile bugetare li se menţine salariul la locul de muncă permanent
şi li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu 25 la sută
din salariul mediu pe economie din anul precedent, iar în cazul degrevării din alte unităţi decît
cele bugetare sau convocării pensionarilor şi a persoanelor temporar neangajate în cîmpul
muncii, acestora li se stabileşte, din mijloacele financiare 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 organelor electorale li se
stabileşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă în mărime de 15 la sută
din salariul mediu pe economie din anul precedent.
64.
Funcţionarii publici, membri ai consiliului electoral de circumscripţie şi membri ai
aparatului de lucru al acestuia, degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru
perioada electorală îşi păstrează statutul de funcţionar public.
65.
După încheierea alegerilor, consiliul electoral de circumscripţie prezintă Comisiei
Electorale Centrale, în termen de 30 de zile, raportul financiar asupra gestionării mijloacelor
financiare alocate.
66.
Activitatea consiliului electoral de circumscripţie este asigurată de un aparat.
Statul de personal şi numărul de angajaţi ai aparatului ce pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul
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de muncă permanent, precum şi termenul degrevării acestora este stabilit de Comisia Electorală
Centrală la propunerea consiliului.
67.
În componenţa aparatului va activa în mod obligatoriu un contabil. În caz de
necesitate, pentru îndeplinirea unor lucrări anumite consiliul poate încheia contracte individuale
de muncă. Cheltuielile în cauză se efectuează din contul mijloacelor alocate pentru alegeri.
Drepturile şi obligaţiile angajaţilor aparatului consiliului se stabilesc prin hotărîre a acestuia.
68.
Consiliile electorale de circumscripţie îşi incetează activitatea şi sînt dizolvate,
prin hotărîre a acelui organ electoral care le-a constituit, de îndată ce Comisia Electorală Centrală
a adus la cunoştinţă publică rezultatele finale”.
Preşedintele de şedinţă I.Ciocan – a solicitat membrilor să înainteze întrebări sau propuneri la
proiect.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl Șt.Urîtu – a solicitat raportorului să explice procedura descrisă în capitolul II, pct.6 privind
completarea numărului membrilor consiliului de Comisia Electorală Centrală din Registrul
funcționarilor electorali.
Raportorul I.Ciocan – a răspuns că modalitatea de selectare a candidaturilor membrilor
consiliului electoral se efectuează în baza art.27 alin. (3) din Codul Electoral, care prevede că
„numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală din Registrul
funcționarilor electorali”.
Dl Șt.Urîtu – a menționat că această procedură trebuie să fie descrisă. A propus selectarea în
mod aleatoriu de calculator, din Registru.
Dl A.Simionov – a întrebat raportorul ce se are în vedere la pct.6 și pct.8 din regulament prin
„Candidaturile celorlalţi membri cu drept de vot deliberativ în ambele cazuri se propun de către
partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului
electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică”.
Raportorul I.Ciocan – se are în vedere că partidele politice care au acumulat numărul necesar
de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament la utlimele alegeri parlamentare.
Dl A.Simionov – a propus ca la pct.6 prin asterisc să fie menționat ce se are în vedere prin
sintagma „partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament”.
Raportorul I.Ciocan – a răspuns dlui A.Simionov că are altă propunere. În calitate de raportor a
propus elaborarea unei circulare adresată partidelor politice și inclusiv Parlamentului, care să
fie aprobată în următoarea ședință a Comisiei.
Dl A.Simionov – a insistat ca propunerea să fie supusă votului.
Dl V.Gafton – la propunerea înaintată de dl Șt.Urîtu privind extragerea aleatorie, această
formulă nu va fi valabilă în cazul completării spre exemplu: în consiliul electoral Drochia însă
persoana este din Chișinău, este necesar consimțămîntul persoanei. A propus ca această
chestiune să fie bine gîndită apoi să fie înaintată o propunere corectă.
Dl E.Răducan – susține propunerea înaintată de dl Șt.Urîtu.
Dl A.Volentir – a solicitat clarificarea propunerii înaintate de dl Șt.Urîtu. Dacă, să zicem, pentru
constituirea unui birou electoral din circumscripția electorală Căușeni, unul din cele patru partide
politice nu a prezentat candidatura, Comisia Electorală Centrală va completa din Registrul
funcționarilor electorali. Dacă în mod aleatoriu se va alege o candidatură, este posibil ca aceasta
să fie din rîndul acelora care deja au fost desemnate în componența consiliului sau să fie din
rezerva altui partid. Totodată consideră căremarca făcută de dl V.Gafton este corectă, pentru că
în situația extragerii aleatorii este necesar și acordul persoanei care va fi selectată,
disponibilitatea acesteia și domiciliul în raza teritorială respectivă.
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Dl Șt.Urîtu – a atras atenția că sunt două tipuri de completări: de către Comisia Electorală
Centrală din Registrul funcționarilor electorali, iar în cazul în care un partid nu a completat
atunci se extrage din rezerva partidului. Consideră că aceasta va fi o practică bună pe parcurs.
Dl A.Simionov – a amintit că art.14 din Regulamentul cu privire la registrul funcționarilor
electorali prevede „Funcţionarii electorali sînt incluşi în Registru şi delegaţi în organele
electorale cu consimţămîntul acestora”.
Președintele de ședință a supus votului propunerea înaintată de dl Șt.Urîtu privind extragerea
aleatorie din Registrul funcționarilor electorali:
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____4____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___3_____.
Președintele de ședință a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată.
Președintele de ședință a supus votului propunerea înainatată de dl A.Simionov privind marcarea
prin asterix la pct.6 privind definiția noțiunii de partid partide reprezentat în Parlament”.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____4____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___3_____.
Președintele de ședință a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată.
Raportorul I.Ciocan a dat citire proiectului de hotărîre:
„În scopul reglementării activităţii consiliului electoral de circumscripţie şi în
conformitate cu prevederile art. 18 alin.(2), art.22 lit.(c) din Codul electoral, art. 60 alin.(5) din
Legea nr. 317-XV 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. Se aprobă Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie,
conform anexei.
2. Se abrogă Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 395 din 14 decembrie 2006
3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___1_____.
S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2688 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință.
Dl Șt.Urîtu a declarat că va expune opinie separată pe marginea hotărîrii aprobate.
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2. S-A AUDIAT:
Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare ”:
Raportorul a menționat că acest regulament este divizat în 10 capitole, similare capitolelor din
Regulamentul cu privire la activitatea consiliilor electorale de circumscripție.
„În scopul reglementării activitaţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi în
conformitate cu prevederile art. 18 alin.(2), art.22 lit.(c) din Codul electoral, art. 60 alin. (5) din
Legea nr. 317-XV 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. Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de
votare, conform anexei.
2. Se abrogă Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de
votare, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 396 din 14 decembrie 2006.
3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

„REGULAMENTUL
cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare
I.
Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de activitate a birourilor
electorale ale secţiilor de votare.
2. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, în perioada electorală consiliile
electorale de circumscripţie constituie birouri electorale ale secţiilor de votare.
3. În activitatea lor birourile electorale ale secţiilor de votare se călăuzesc de Constituţia
Republicii Moldova, de Codul electoral, de legile şi hotărîrile Parlamentului, de hotărîrile
Comisiei Electorale Centrale, de prezentul Regulament şi de alte acte normative în domeniu.
II.
Constituirea şi componenţa biroului electoral al secţiei de votare
4. Biroul electoral al secţiei de votare se constituie de către consiliile electorale de
circumscripţie cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor. Pentru alegerile de orice nivel şi
pentru referendumurile republicane, birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în
acelaşi termen.
5. Biroul electoral al secţiei de votare este constituit dintr-un număr impar de membri, de cel
puţin 5 şi cel mult 11persoane, după cum urmează:
a) candidaturile a 3 membri se propun de către consiliile locale,
b) candidaturile celorlalţi membri cu drept de vot deliberativ se propun de către partide şi alte
organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie
social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de consiliul
electoral de circumscripţie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul
funcţionarilor electorali.
6. În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile lor în
componenţa biroului electoral al secţiei de votare cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de
constituire a biroului electoral, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local,
iar dacă nici acesta nu prezintă candidaturile, biroul electoral se completează de către consiliul electoral
de circumscripţie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcţionarilor electorali.
7. În decurs de 2 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare
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reprezentantul consiliului electoral sau al autorităţii publice locale convoacă membrii biroului
electoral, care aleg din rîndul lor preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului electoral,
adoptînd în acest sens o hotărîre. Hotărîrea adoptată se comunică imediat consiliului electoral de
circumscripţie.
Demiterea şi realegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului biroului electoral
poate fi iniţiată de cel puţin 1/3 din membrii biroului.
8. După adoptarea hotărîrii se aduce la cunoştinţă publică informaţia despre componenţa
şi sediul biroului electoral al secţiei de votare, modul de contactare pentru relaţii.
9. Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale şi
membri de partid. Verificarea se face de preşedintele biroului electoral prin consultarea membrilor
biroului electoral. În caz de necesitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va informa
consiliul electoral de circumscripţie.
10. Pentru organizarea eficientă a activităţii sale la prima şedinţă 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 şi termenul acestor degrevări este stabilit de către Comisia
Electorală Centrală.
11. Hotărîrea biroului electoral al secţiei de votare privind desemnarea membrilor pentru
degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent, întocmită conform anexei nr.1 la
prezentul Regulament, se transmite consiliului electoral de circumscripţie, care, reieşind din
competenţa sa, decide asupra degrevării membrilor birourilor electorale.
12. Se permite, în caz de necesitate, de a încheia contracte de muncă individuale pentru
perioada îndeplinirii unor 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 confirmat de către biroul electoral respectiv în
termen de 3 zile de la momentul depunerii cererii. Drepturile şi obligaţiile reprezentantului
concurentului electoral sînt stabilite în Regulamentul cu privire la activitatea 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 şi de
prezentul Regulament.
14. În cazul în care membrul biroului electoral al secţiei de votare nu îşi îndeplineşte
obligaţiunile sau încalcă legislaţia în vigoare, preşedintele biroului electoral va informa despre
aceasta consiliul electoral de circumscripţie.
15. Calitatea de membru al consiliului sau biroului electoral încetează:
a) la cerere;
b) prin revocare.
16. Membrul biroului electoral este revocat de organul (autoritatea) sau concurentul
electoral care l-a desemnat, pentru încălcarea interdicţiilor stabilite la art. 32 alin. (7) din Codul
electoral, pentru lezarea drepturilor electorale ale alegătorilor, pentru absenţa consecutivă
nemotivată la 2 şedinţe ale organului electoral sau pentru refuzul de executare a deciziilor
organului electoral din care face parte, constatate prin hotărîre a organului electoral din care
acesta face parte. În cazul cînd hotărîrea a fost contestată, revocarea se face după confirmare de
către organul electoral ierarhic superior.
17. Dacă un membru îşi dă demisia sau este revocat din biroul electoral pînă în ziua
precedentă alegerilor, în locul lui poate fi desemnat sau înaintat un alt membru în modul stabilit
de Codul electoral şi de prezentul Regulament.
18. Dacă în urma retragerii sau revocării, numărul membrilor biroului electoral al secţiei
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de votare cu drept de vot deliberativ s-a redus, devenind mai mic decît numărul minim prevăzut
la punctul 5 al prezentului Regulament, iar consiliul local sau partidul, altă organizaţie socialpolitică 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.
III.
Organizarea activităţii biroului electoral al secţiei de votare
19. Şedinţele biroului electoral al secţiei de votare sînt convocate şi conduse de către
preşedinte, iar în cazul absenţei acestuia sau la rugămintea lui, de către vicepreşedinte. Şedinţa
poate fi convocată, de asemenea, la cererea a cel puţin 1/3 din membrii biroului electoral.
20. Şedinţele biroului electoral al secţiei de votare sînt deliberative dacă la ele sînt
prezenţi mai mult de 1/2 din membrii lor.
21. Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare se adoptă, prin vot deschis, cu votul
majorităţii membrilor lor . Fiecare membru se pronunţă cu votul său „pro” sau „contra”. În cazul
parităţii de voturi, hotărîrea nu se adoptă, iar examinarea cauzei se amînă pentru şedinţa imediat
următoare.
22. Membrii biroului electoral al secţiei de votare care nu sînt de acord cu hotărîrile
adoptate au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei.
23. Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare se semnează de către preşedinte şi
secretar.
24. Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare, adoptate în limitele competenţei sale,
sînt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, persoanele cu
funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele lor, precum şi pentru toţi
cetăţenii.
25. Biroul electoral al secţiei de votare îşi desfăşoară activitatea în baza unui plan de
lucru elaborat şi aprobat la una dintre primele sale şedinţe.
26. La şedinţele sale biroul electoral al secţiei de votare examinează chestiuni ce ţin de
aducerea la cunoştinţa alegătorilor a listelor electorale, determinarea şi amenajarea localului
pentru votare, organizarea muncii biroului electoral în ziua alegerilor, cheltuirea mijloacelor
financiare alocate, precum şi alte chestiuni legate de îndeplinirea atribuţiilor sale.
27. La toate şedinţele biroului electoral al secţiei de votare, precum şi la numărarea şi
totalizarea voturilor, la operaţiile în legătură cu listele electorale, buletinele de vot, certificatele
pentru drept de vot, la întocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor şi
referendumurilor, au dreptul să asiste:
a) membrii şi reprezentanţii organelor electorale ierarhic superioare;
b) reprezentanţii concurenţilor electorali în organele electorale;
c) observatorii naţionali şi internaţionali acreditaţi de către organele electorale respective;
d) reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.
28. În localul biroului electoral al secţiei de votare se va organiza serviciul membrilor
biroului electoral pentru a oferi cetăţenilor explicaţii şi informaţii privind alegerile. Totodată, biroul
electoral al secţiei de votare va adopta o hotărîre privind stabilirea atribuţiilor de serviciu ale membrilor
biroului, conform modelului prezentat în anexa 2.
29. Orele de audienţă ale membrilor biroului electoral al secţiei de votare se determină de
birou prin aprobarea unui program în care să se ţină cont de timpul liber al alegătorilor, cînd aceştia pot
solicita informaţia necesară.
30. Pe frontispiciul clădirii în care se află biroul electoral al secţiei de votare se afişează
inscripţia în limba de stat şi într-o altă limbă utilizată de populaţie în localitatea respectivă: „Biroul
electoral al secţiei de votare nr. ___ pentru alegerile __________________________”.
31. Sediul biroului electoral al secţiei de votare trebuie să fie utilat cu mobilă necesară,
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dulapuri, safeu, telefon, mijloace antiincendiu. Primăriile oferă birourilor electorale ale secţiilor
de votare informaţii şi sprijin necesare în exercitarea atribuţiilor lor prevăzute de Codul electoral
şi de prezentul Regulament.
32. Autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, persoanele cu funcţii de
răspundere, partidele şi alte organizaţii social-politice, precum şi organele acestora sînt obligate să
sprijine birourile electorale ale secţiei de votare în exercitarea atribuţiilor lor, să le furnizeze
informaţiile şi materialele necesare pentru activitate. Sprijinul din partea autorităţilor publice şi a
exponenţilor acestora se acordă numai la cerere şi nu se poate manifesta prin acţiuni vădit
disproporţionate faţă de necesităţile existente.
33. Biroul electoral al secţiei de votare poate sesiza autorităţile publice, întreprinderile,
instituţiile, organizaţiile, persoanele cu funcţii de răspundere, partidele şi alte organizaţii socialpolitice, precum şi organele acestora, în probleme de organizare şi desfăşurare a alegerilor, acestea
fiind obligate să examineze sesizarea şi să dea răspuns în decursul a 3 zile de la data primirii ei, dar
nu mai tîrziu de ziua alegerilor.
34. Nerespectarea prevederilor pct. 32 şi 33 din prezentul Regulament serveşte drept
temei pentru adresare organelor afacerilor interne, în condiţiile prevăzute de art.71 din Codul
electoral.
IV.
Atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare
35. În perioada sa de activitate biroul electoral al secţiei de votare exercită următoarele
atribuţii:
a) verifică listele electorale împreună cu autorităţile administraţiei publice locale,
asigură integritatea acestora şi a buletinelor de vot;
b) examinează cererile în legătură cu incorectitudinile din listele electorale şi efectuează
modificările necesare;
c) eliberează certificate pentru drept de vot alegătorilor care nu se vor afla la domiciliu
în ziua alegerilor. Certificatele pentru drept de vot rămase neutilizate se anulează de către biroul
electoral al secţiei de votare, în baza unui act, conform anexei nr.3;
d) întocmeşte listele electorale suplimentare, înscriind în ele persoanele care votează în
baza certificatelor pentru drept de vot, precum şi persoanele care, din anumite cauze, nu au fost
înscrise în lista electorală de bază;
e) comunică populaţiei care locuieşte în raza secţiei de votare data şi locul votării;
f) stabileşte numărul de buletine de vot ce urmează a fi tipărite pentru secţia de votare,
conform anexei nr. 4.
g) asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor de vot;
h) organizează votarea în ziua stabilită;
i) ia măsuri pentru a asigura ordinea în localul secţiilor de votare;
j) totalizează rezultatele alegerilor în secţia de votare, întocmeşte procesele-verbale şi
rapoartele şi le remite, împreună cu toate buletinele de vot, consiliului electoral de
circumscripţie;
k) examinează cererile şi contestaţiile ce vizează organizarea şi desfăşurarea alegerilor,
adoptînd hotărîri asupra lor, ale caror copii se anexează la raportul biroului;
l) remite consiliului electoral de circumscripţie informaţia despre deschiderea secţiei de
votare, datele privind prezentarea cetăţenilor la votare, precum şi datele necesare pentru
totalizarea rezultatelor preliminare ale alegerilor;
m) asigură accesul alegătorilor, observatorilor şi concurenţilor electorali la informaţia
din Registrul de stat al alegătorilor şi listele electorale;
n) exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral.
36. Procedura de lucru cu listele electorale se desfăşoară în conformitate cu
Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale,
aprobat de Comisia Electorală Centrală.
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37. Biroul electoral al secţiei de votare comunică alegătorilor locul şi timpul unde pot lua
cunoştinţă de lista electorală de bază, folosind în acest scop presa, radioul local, televiziunea locală
sau alte forme acceptabile pentru alegători (anunţuri, avize etc). Ca regulă posibilitatea de a lua
cunoştinţă de lista electorală şi de a verifica corectitudinea întocmirii ei este asigurată de biroul
electoral la sediul său.
38. Alegătorii au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau
excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau
despre alţi alegători cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor. Biroul electoral comunică
imediat Comisiei Electorale Centrale modificările solicitate, cu anexarea actelor doveditoare:
cererea şi declaraţia alegătorului, copia actelor de identitate, conform anexei nr. 5.
39. Contestaţiile se examinează de către biroul electoral al secţiei de votare în decurs de
24 de ore, iar hotărîrile acestuia pot fi contestate de subiecţii interesaţi în instanţa de judecată,
după procedura stabilită, în cazul în care aceştia au primit refuz de corectare sau includere în listă.
40. Biroul electoral al secţiei de votare, cel tîrziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor,
este obligat să comunice alegătorilor din raza secţiei de votare respective informaţia despre sediul
secţiei de votare la care ei vor vota, prin toate mijloacele de comunicare disponibile (mass-media,
telefon, afişe, internet).
41. Biroul electoral al secţiei de votare aduce la cunoştinţă publică timpul şi locul votării
cel mai tîrziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor prin intermediul distribuirii invitaţiilor nominale
alegătorilor. Modelul invitaţiei este aprobat de Comisia Electorală Centrală.
42. În cazul alegerilor parlamentare şi referendumurilor republicane, persoanele cu
drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere sînt în drept,
cel tîrziu cu 30 de zile înainte de următoarele alegeri, să-şi declare locul nou de şedere la organul
administrării publice locale, pentru a putea fi înscrise în lista de alegători în secţia de votare
corespunzător locului şederii. Autorităţile administraţiei publice locale respective comunică
neîntîrziat informaţia în cauză Comisiei Electorale Centrale.
43. În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul în perioada dintre data întocmirii
listelor electorale şi data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare, la solicitarea acestuia,
depusă conform anexei nr. 6 şi pe baza actului de identitate acceptat pentru participare la votare, îi
eliberează un certificat pentru drept de vot. Alegătorul care a primit certificat pentru drept de vot
confirmă primirea lui semnînd în lista electorală, în dreptul numelui său, la rubrica „Notă”, unde
este indicată data eliberării, numărul certificatului pentru drept de vot şi numele membrului
biroului electoral care l-a eliberat.
44. După expirarea termenului de înregistrare a candidaţilor (cu 23 de zile înainte de data
alegerilor), listele înregistrate a candidaţilor din partea partidelor, altor organizaţii social-politice,
blocurilor electorale, precum şi lista candidaţilor independenţi se vor transmite birourilor electorale
ale secţiilor de votare, care le afişează la sediul biroului electoral pentru ca cetăţenii să poată lua
cunoştinţă de ele.
45. În cazul în care pe parcursul acestui termen partidul, altă organizaţie social politică
sau blocul electoral va retrage unul sau mai mulţi candidaţi din listă, precum şi în cazul în care
candidatul independent îşi retrage candidatura, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare,
ţinînd cont de hotărîrea organului electoral care a efectuat înregistrarea concurentului, va face în
listă în dreptul candidaţilor respectivi, o menţiune despre retragerea candidaturii.
46. Dacă concurentul electoral îşi retrage candidatura sau înregistrarea este anulată după
ce buletinele de vot au fost tipărite, în buletinul de vot, în dreptul acestuia, biroul electoral al
secţiei de votare va aplica ştampila cu menţiunea "Retras".
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V.
Organizarea şi desfăşurarea votării
47. Biroul electoral al secţiei de votare poartă întreaga responsabilitate pentru
organizarea votării, pentru secretul exprimării crearea condiţiilor necesare pentru exprimarea în
mod secret a voinţei alegătorilor, pentru amenajarea localurilor şi pentru menţinerea în ele a
ordinii cuvenite.
48. Secţia de votare este asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale cu
materiale necesare, cabine şi urne de vot, recepţionate printr-un act de predare-primire..
49. Biroul electoral al secţiei de votare înainte de ziua alegerilor verifică existenţa
întregii documentaţii electorale: listele electorale, buletinele de vot, formularele speciale,
formularele proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor, precum şi ştampilele
biroului electoral necesare pentru procesul de votare, ceară roşie, funcţionalitatea mijloacelor
energetice, de telecomunicaţii, transport şi antiincendiare etc.
La fel, anterior zilei votării biroul electoral al secţiei de votare va adopta o hotărîre în care
să prevadă repartizarea între membrii biroului electoral al secţiei de votare a listelor electorale de
care aceştia vor fi responsabili (conform 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.
50. Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07.00 şi 21.00 în localuri speciale,
dotate cu 2 computere conectate la Sistemul informaţional automatizat de stat „Alegeri” şi mese
pentru membrii biroului, la care se eliberează buletinele de vot, cu cabine pentru vot secret şi cu
urne de vot.
51. În ziua alegerilor, la ora 07.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în
prezenţa a cel puţin jumătate din membrii biroului electoral, verifică urnele de vot, le sigilează,
verifică existenţa listelor electorale, buletinelor de vot, ştampilelor şi întocmeşte un procesverbal în două exemplare, conform anexei nr.7. Procesul-verbal este semnat de toţi membrii
prezenţi ai biroului electoral al secţiei de votare, iar după ce un exemplar este introdus în urna de
vot, preşedintele biroului declară votarea deschisă.
52. Membrii biroului electoral al secţiei de votare şi operatorii SIAS „Alegeri”,
reprezentanţii concurenţilor electorali şi 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 şi să arate ecusoane, insigne sau alte însemne de agitaţie
electorală.
53. Modelul cabinelor şi urnelor de vot (staţionare şi mobile) este stabilit prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 2625 din 12 august 2014 prin care a fost aprobată „Instrucţiunea
cu privire la asigurarea infrastructurii secţiei de votare”.
54. Pentru asigurarea unui parcurs ordonat prin secţia de votare şi evitarea aglomeraţiei,
biroul electoral al secţiei de votare stabileşte un traseu pentru alegători, începînd de la intrare cu
mesele pentru operatorilor SIAS „Alegeri” spre mesele la care se eliberează buletinele, apoi spre
cabinele de vot secret şi urnele de vot. Localul secţiei de votare trebuie să fie amenajat
corespunzător anexei nr. 1 din Instrucţiunea cu privire la asigurarea infrastructurii secţiei de
votare.
55. Secţia de votare trebuie să fie amenajată astfel încît să permită membrilor biroului
electoral al secţiei de votare şi altor persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale, să
supravegheze, în mod continuu, toate aspectele procesului de votare, inclusiv identificarea
alegătorului în Registrul de stat al alegătorilor, înmînarea buletinelor şi introducerea lor în urnele
de vot, numărarea voturilor şi întocmirea proceselor-verbale.
56. În timpul rezervat votării se interzice de a închide localul de votare şi de a suspenda
votarea, cu excepţia cazurilor de dezordine în masă, de calamităţi naturale, de alte circumstanţe
neprevăzute, care îi pun pe alegători în pericol sau fac imposibilă efectuarea alegerilor. În aceste
cazuri, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru cel mult
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2 ore, timp în care va aduce localul secţiei de votare în starea corespunzătoare sau va găsi un alt
local, înştiinţînd despre acest fapt alegătorii. Persoanele care au dreptul să asiste la votare nu pot
fi obligate să părăsească localul secţiei de votare în timpul suspendării votării.
Biroul electoral decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului votării pentru a
le permite alegătorilor, care aşteaptă să voteze la secţia de votare respectivă, şă-şi realizeze
drepturile, informînd despre prelungire consiliul electoral de circumscripţie şi Comisia Electorală
Centrală.
La alegerile locale, în cazul în care procesul de votare suspendat nu poate fi reluat în timp
de 2 ore, votarea se consideră suspendată pe un termen ce nu va depăşi 2 săptămîni, iar Comisia
Electorală Centrală, în termen de 3 zile, va adopta o hotărîre privind data reluării votării
suspendate. Procesul de votare se reia în aceleaşi condiţii juridice.
57. Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor a ordinii în localul de votare şi pe
teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la localul votării, o poartă preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare împreună cu reprezentantul comisariatului de poliţie. Deciziile luate
în acest scop sînt executorii pentru toţi.
58. Este strict interzis a intra în localul de votare cu arme de foc sau cu arme albe.
Reprezentantul forţelor de ordine poate intra în secţia de votare numai în cazul cînd este invitat
de preşedintele biroului electoral să ajute la restabilirea ordinii de drept.
59. Buletinele de vot se păstrează într-un loc sigur din interiorul secţiei de votare, în
pachete legate a cîte 100 de bucăţi, şi se distribuie de către preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare, membrilor biroului electoral pentru a fi eliberate alegătorilor în măsura
necesităţii.
60. La momentul legitimării alegătorului, după înmînarea buletinului de vot, se face
menţiunea cu privire la faptul participării acestuia la votare prin intermediul „Registrului de stat
al alegătorilor”, parte componentă a Sistemului Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri”.
61. Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite.
Membrul biroului electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinul de vot, conform
listei electorale, numai la prezentarea buletinului de identitate cu fişă de însoţire, în care se indică
domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare respective, doar după ce
alegătorul a fost verificat în SIAS „Alegeri” şi s-a constatat întrunirea tuturor condiţiilor de
participare a alegătorului la vot anume în secţia de votare respectivă. La primirea buletinului,
alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui. Membrul biroului electoral la fel
aplică semnătura în dreptul numelui alegătorului căruia i-a eliberat buletinul de vot.
Membrul biroului electoral responsabil de eliberarea buletinelor de vot, după închiderea
secţiei de votare, va semna în partea dreaptă de sus a listelor electorale, care i-au fost distribuite,
iar în partea stîngă de jos va menţiona numărul buletinelor de vot eliberate. Membrul biroului
electoral care îl suplineşte, la eliberarea buletinelor de vot, va semna pentru aceasta în rubrica
„Notă” din lista electorală respectivă. După închiderea secţiei de votare, preşedintele biroului
electoral va verifica existenţa semnăturilor acestora pe listele electorale respective.
62. Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare votează în secţia unde
îşi desfăşoară activitatea după înscrierea lor în lista suplimentară în baza certificatului pentru
drept de vot.
63. 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 şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. Aceste cazuri vor fi
consemnate aparte în raportul biroului electoral al secţiei de votare.
64. Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secţiei
de votare anulează buletinul restituit şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de
vot. Acest caz va fi menţionat în procesul-verbal cu privire la votare şi în lista electorală.
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65. În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu
poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă
a acestuia, cel puţin 2 membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu
materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze.. Cererile pot
fi făcute în scris, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei
precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00, dacă se prezintă
şi certificat medical. Aceste persoane adresează biroului electoral o cerere, conform anexei nr. 8
şi votează conform listei de alegători pentru votarea la locul aflării, întocmită de biroul electoral
al secţiei de votare în baza cererilor acestora. Persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot
vota la locul aflării. În lista electorală, în dreptul numelui persoanei respective se face menţiunea
„Votat la locul aflării”. Aceste prevederi nu se aplică la votarea în străinătate. Reprezentanţilor
concurenţilor electorali/participanţilor la referendum şi persoanelor autorizate să asiste la
operaţiile electorale, li se oferă posibilitatea de a însoţi urna de vot mobilă.
66. Pentru a evita sustragerea membrilor biroului electoral al secţiei de votare de la
obligaţiile sale, deplasarea 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 fie
restituită la secţia de votare pînă la ora 21.00. Biroul electoral al secţiei de votare va ţine evidenţa
buletinelor de vot transmise membrilor biroului electoral pentru a fi utilizate în cazul votării la
locul aflării, în baza unui registru de evidenţă, conform anexei nr.9.
67. Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei
judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu
este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele
condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă, aflate
în instituţiile penitenciare, votează la locul aflării cu urna mobilă, în conformitate cu punctul 67.
68. În misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova votarea se
efectuează în conformitate cu prevederile Codului electoral şi ale Regulamentului privind
votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare.
69. În cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare autorizează
scoaterea din localul secţiei de votare a unei urne de vot mobile, faptul acesta, precum şi lista de
alegători care au solicitat votarea la locul aflării sînt aduse la cunoştinţa persoanelor autorizate să
asiste la operaţiile electorale, oferindu-li-se acestora posibilitatea de a însoţi urna de vot mobilă
cu folosirea, în caz de necesitate, a mijloacelor de transport de folosinţă proprie. Biroul electoral
al secţiei de votare duce evidenţa tuturor cererilor alegătorilor privind votarea la locul aflării, în
baza unui registru (anexa 10).
70. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ţine evidenţa evenimentelor
importante ce au avut loc în timpul votării şi pe parcursul numărării voturilor. La cererea
membrilor biroului electoral sau a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, sau a
oricărui alegător, preşedintele notează comentariile şi obiecţiile expuse de aceştia în privinţa
procedurii votării într-un act care se anexează la procesele-verbale ale biroului electoral al secţiei
de votare.
Numărarea şi totalizarea voturilor de către biroul electoral al secţiei de votare
71. După expirarea timpului rezervat votării, la ora 21.00 preşedintele biroului electoral
al secţiei de votare anunţă încheierea votării şi dispune închiderea secţiei de votare. După aceasta
biroul electoral al secţiei de votare începe numărarea voturilor.
72. Din momentul închiderii secţiei de votare, biroul electoral al secţiei de votare rămîne
în şedinţă pe parcursul numărării voturilor şi întocmirii proceselor-verbale şi a raportului biroului
electoral. Membrii biroului electoral al secţiei de votare rămîn la secţia de votare şi participă la
operaţiile electorale, cu excepţia cazurilor de incapacitate fizică sau altor circumstanţe
extraordinare.
VI.
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73. Înainte de deschiderea urnelor de vot toate ştampilele cu menţiunea „Votat” se
adună, se numără şi se transmit preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare pentru
păstrare. După aceasta toate buletinele de vot rămase neutilizate se numără şi se anulează de
către biroul electoral al secţiei de votare, aplicîndu-se pe ele ştampila cu menţiunea "Anulat",
apoi se leagă separat şi se sigilează.
74. Pînă la deschiderea urnelor de vot, membrii biroului electoral al secţiei de votare în
prezenţa persoanelor autorizate să asiste la operaţiunile electorale, verifică integritatea sigiliilor
aplicate pe urnele de vot. În caz dacă sigiliile sînt deteriorate sau conţin particularităţi vădite care
ar confirma posibilitatea deschiderii sau extragerii din urnă a buletinului de vot, se va întocmi un
proces verbal în acest sens, care se va anexa la procesul-verbal privind rezultatele numărării
voturilor.
75. După verificarea sigiliilor de pe urnele de vot, preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare, în prezenţa membrilor biroului electoral şi a persoanelor autorizate să asiste la
operaţiile electorale, deschide urnele. Mai întîi se deschid urnele de vot mobile, se numără
buletinele din ele, apoi se deschid celelalte urne.
76. În cazul în care se va constata că în urnele de vot mobile sînt mai multe buletine decît
numărul alegătorilor care au solicitat votarea la locul aflării, se va întocmi un proces-verbal.
Dacă numărul de buletine din urnele de vot mobile coincide cu numărul de buletine ce au fost
eliberate în acest scop, aceste buletine se vor aduna la buletinele din celelalte urne pentru a fi
numărate voturile obţinute de concurenţii electorali.
77. Secţia de votare va fi dotată cu mese suficiente pentru ca toate buletinele extrase din
urne să se numere într-un singur loc, în văzul tuturor membrilor biroului electoral al secţiei de
votare şi al celor prezenţi. Pe mesele destinate numărării voturilor se aranjează fanioanele cu
denumirea sau numele concurenţilor electorali. Urnele cu buletinele de vot se răstoarnă pe
mesele unde se va efectua numărarea.
78. Numărarea voturilor acumulate de concurenţii electorali se efectuează numai de către
membrii biroului electoral al secţiei de votare cu drept de vot deliberativ.
79. Un membru al biroului electoral al secţiei de votare ia fiecare buletin, îl ridică în aşa
fel ca cei ce asistă la numărarea voturilor să-l poată vedea şi îl demonstrează pe faţă şi pe verso.
Buletinul contabilizat se aşază aparte în faţa fanionului cu denumirea concurentului electoral
pentru care s-a dat votul în cauză.
80. Înainte de numărarea propriu-zisă a voturilor obţinute de concurenţii electorali,
biroul electoral al secţiei de votare stabileşte numărul de buletine extrase din urnele de vot,
precum şi numărul alegătorilor cărora le-au fost eliberate buletine de vot în baza numărului de
alegători din lista electorală de bază, lista electorală pentru votare la locul aflării şi lista
electorală suplimentară, în dreptul numelui cărora figurează semnătura alegătorului.
81. Buletinele cu voturile exprimate pentru fiecare concurent electoral se numără şi se
leagă separat, iar rezultatele numărării, odată stabilite, se consemnează într-un formular special
pentru numărarea voturilor.
82. Înainte de a înscrie în procesul-verbal numărul de voturi obţinute de concurenţii
electorali, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile
electorale li se dă posibilitatea de a verifica datele din formularul special pentru numărarea
voturilor.
83. Biroul electoral al secţiei de votare nu include buletinele nevalabile în numărul total
de voturi valabil exprimate. Se declară nevalabile buletinele:
a) în care numărul de identificare al circumscripţiei şi numărul de identificare al
biroului de votare nu corespund cu cel al circumscripţiei şi al biroului de votare respectiv;
b) de alt model decît cel stabilit;
c) în care a fost aplicată ştampila cu inscripţia "Votat" în mai multe patrulatere;
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d) în care nu a fost aplicată ştampila cu inscripţia "Votat" în nici un cerc din nici un
patrulater;
e) în care alegătorii au înscris denumiri sau nume suplimentare ale concurenţilor
electorali;
f) care au fost deformate sau mîzgălite astfel încît nu este clară opţiunea alegătorului.
84. Buletinul de vot nu poate fi declarat nevalabil doar din cauza că alegătorul a aplicat
ştampila cu inscripţia "Votat" de mai multe ori într-un singur patrulater sau din cauza că ştampila
a fost aplicată în afara cercului din patrulater sau pe semnul ori simbolul concurentului electoral,
în cazul cînd opţiunea alegătorului este clară.
85. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare oferă tuturor membrilor biroului
electoral şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale posibilitatea de a examina
buletinul de vot care urmează a fi declarat nevalabil.
86. Dacă membrii biroului electoral al secţiei de votare au îndoieli în privinţa valabilităţii
buletinului de vot, problema se soluţionează prin vot, iar rezultatul votării se consemnează în
procesul-verbal al şedinţei biroului electoral.
VII. Completarea formularului special pentru numărarea voturilor
87. Datele preliminare ale rezultatelor numărării şi totalizării voturilor se introduc în
formularul special pentru numărarea voturilor, , modelul căruia se stabileşte de Comisia Electorală
Centrală.
88. Formularul se întocmeşte, conform anexei 11 (în cazul referendumului conform
anexei 11a), doar după ce membrii biroului electoral al secţiei de votare vor număra şi lega
separat buletinele cu voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral.
89. În formular se indică numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare concurent
electoral, precum şi numărul total de voturi valabil exprimate.
90. Suma buletinelor cu voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral şi a
buletinelor nevalabile trebuie să fie egală cu numărul buletinelor extrase din urnele de vot.
91. Formularul special pentru numărarea voturilor se semnează de către preşedintele şi
secretarul biroului electoral al secţiei de votare. După verificarea datelor din formular ele se vor
consemna în procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor.
VIII. Întocmirea procesului-verbal cu privire la rezultatele numărării
voturilor şi a raportului biroului electoral al secţiei de votare
92. După transmiterea datelor preliminare, biroul electoral al secţiei de votare
examinează în şedinţă rezultatele numărării voturilor şi întocmeşte procesul-verbal, care este
semnat de majoritatea membrilor biroului, iar absenţa semnăturilor unor membri ai biroului
electoral al secţiei de votare nu influenţează asupra valabilităţii procesului-verbal. Motivele
absenţei semnăturilor se menţionează în raportul biroului electoral.
93. Modelul procesului-verbal cu privire la rezultatele numărării voturilor se stabileşte de
către Comisia Electorală Centrală şi va cuprinde:
a) numărul de alegători incluşi în listele electorale;
b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare;
c) numărul de alegători care au primit buletine de vot;
d) numărul de alegători care au participat la votare;
e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi
numărul alegătorilor care au participat la votare;
f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile;
g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral (pentru fiecare
opţiune privind întrebările supuse referendumului);
h) numărul total de voturi valabil exprimate;
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i) numărul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secţiei de votare;
j) numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate.
94. Numărul de alegători la secţia de votare se va stabili în temeiul listei electorale de bază
şi al celei suplimentare.
95. Numărul de alegători care s-au prezentat la urnele de vot se va stabili după listele
electorale de bază şi cele suplimentare.
96. Numărul total de voturi valabil exprimate se stabileşte în baza buletinelor de vot
valabile care va coincide cu numărul de voturi valabil exprimate pentru concurenţii electorali.
97. Numărul de voturi nevalabile se stabileşte în baza buletinelor de vot declarate
nevalabile, ţinîndu-se cont de prevederile pct.92 din prezentul Regulament.
98. Numărul de buletine de vot declarate nevalabile şi cele valabile, precum şi cele rămase
neutilizate şi anulate trebuie să corespundă numărului de buletine de vot primite, conform actului de
primire a buletinelor de către biroul electoral al secţiei de votare.
99. Consiliul electoral respectiv asigură birourile electorale ale secţiilor de votare cu
numărul necesar de formulare ale proceselor-verbale pînă în ziua alegerilor.
100. Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor se întocmeşte, în mai multe
exemplare, în prezenţa membrilor biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţilor
concurenţilor electorali şi a altor persoane autorizate, conform modelului prezentat în anexa 12.
Imediat după ce a fost semnat de către toţi membrii biroului electoral al secţiei de votare, datele
conţinute în procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor se introduc în Sistemul
Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri”. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la
biroul electoral al secţiei de votare, un exemplar se prezintă consiliului electoral de circumscripţie, un
exemplar se afişează imediat la intrarea în secţia de votare, iar cîte un exemplar, în mod obligatoriu,
se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor.
101. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare pregăteşte raportul biroului electoral
al secţiei de votare pe baza evidenţei ţinute în scris a activităţilor desfăşurate de birou în perioada
electorală. Raportul, întocmit conform anexei nr.13, va conţine o expunere succintă a cererilor şi
contestaţiilor privitoare la acţiunile biroului electoral al secţiei de votare şi a hotărîrilor adoptate de
birou în baza acestora. Preşedintele semnează raportul şi oferă celorlalţi membri ai biroului electoral
al secţiei de votare posibilitatea de a-şi expune în scris comentariile şi completările la raport şi de a-l
semna. Cererile şi contestaţiile se vor anexa la raport. Modelul raportului biroului electoral al secţiei
de votare se stabileşte de Comisia Electorală Centrală.
102. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare transmite consiliului electoral de
circumscripţie cît de curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 18 ore după anunţarea închiderii secţiilor de
votare, buletinele cu voturile valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral aparte, procesulverbal, raportul, buletinele nevalabile, anulate sau contestate, cererile şi contestaţiile, toate fiind
sigilate într-o cutie (pachet). Transportarea cutiei (pachetului) sigilat va fi însoţită de paza poliţiei, de
preşedinte şi de cel puţin doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare. Birourile electorale ale
secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova prezintă, pe lîngă actele enumerate, listele
suplimentare.
103. Ştampilele biroului electoral al secţiei de votare se închid într-o cutie (pachet), care se
păstrează la secţia de votare. După încheierea alegerilor, ştampilele se remit consiliilor electorale de
circumscripţie. Preşedintele biroului electoral este obligat să asigure păstrarea şi returnarea
bunurilor primite de la autoritatea publică locală şi de la Comisia Electorală Centrală, purtînd
răspundere materială conform legislaţiei în vigoare
104. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură prin actul de predareprimire transmiterea cabinelor, urnelor de vot şi celorlalte materiale autorităţii publice locale
pentru păstrare permanentă.
105. Modul de transmitere a datelor privind desfăşurarea scrutinului este prevăzut în
Instrucţiunea privind procesul de transmitere şi colectare a informaţiilor electorale la organizarea şi
23/53

desfăşurarea alegerilor parlamentare şi locale generale, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr. 943 din 1 martie 2005.
IX.
Garanţiile membrilor birourilor electorale
106. Membrii birourilor electorale cu drept de vot deliberativ nu pot face agitaţie în
favoarea sau în defavoarea persoanelor ce candidează la o funcţie publică eligibilă; nu pot să se
implice în activităţi politice în susţinerea vreunuia dintre concurenţii electorali; nu pot să se afilieze
nici unuia dintre ei; nu pot sprijini financiar 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, afinii şi rudele de gradul întîi şi doi ale candidatului la alegeri.
110. Persoanelor degrevate din unităţile bugetare li se menţine salariul la locul de muncă
permanent şi li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală
cu 25 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent.
111. În cazul degrevării persoanelor din alte unităţi decît cele bugetare sau convocării
pensionarilor şi a persoanelor temporar neangajate în cîmpul muncii, acestora li se stabileşte, din
mijloacele financiare 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 stabileşte, din mijloacele financiare alocate
pentru alegeri, o recompensă în mărime de 15 la sută din salariul mediu pe economie din anul
precedent.
112. Funcţionarii publici, membri ai biroului electoral al secţiei de votare şi membri ai
aparatului de lucru al acestuia, degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru
perioada electorală îşi păstrează statutul de funcţionar public.
113. Se permite, în caz de necesitate, de a încheia contracte de muncă individuale pentru
perioada îndeplinirii unor activităţi determinate. Cheltuielile în cauză se efectuează din contul
mijloacelor alocate pentru alegeri.
X.
Dizolvarea birourilor electorale ale secţiilor de votare
114. Birourile electorale ale secţiilor de votare îşi incetează activitatea şi sînt dizolvate,
prin hotărîrea consiliului electoral de circumscripţie, de îndată ce Comisia Electorală Centrală a
adus la cunoştinţă publică rezultatele finale.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Preşedintele de şedinţă I.Ciocan – a solicitat membrilor să înainteze întrebări la proiect.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl Șt.Urîtu – a solicitat raportorului să explice modalitatea de completare a candidaturilor
celorlați membri pentru constituirea biroului electoral al secției de votare.
Raportorul I.Ciocan – a răspuns că această procedură este descrisă în pct.5 din Regulament și
anume: din Registru se extrage, după principiul teritorial, cîte un funcționar electoral care a fost
instruit de CICDE, prioritate se oferă funcționarilor electorali care au experiență în organizarea
alegerilor respective (parlamentare sau locale, după caz) i se propune calitatea de membru dacă
persoana acceptă. Totodată, a explicat că Registrul funcționarilor electorali este divizat, la fel ca
și Registrul alegătorilor, pe criterii teritoriale: la nivel de primărie, la nivel de raion și la nivel de
țară. Vorbind de necesitatea completării unui birou electoral al unei secții de votare se accesează
Registrul funcționarilor electorali și se identifică rezerva de cadre din acea localitate, respectiv,
se selectează o persoană care nu este angajată.
Dl Șt.Urîtu – a propus amînarea examinării acestui proiect de hotărîre pînă la elucidarea
momentelor neclare.
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Președintele de ședință a supus votului propunerea înaintată de dl Șt.Urîtu privind amînarea
examinării proiectului de hotărîre:
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____2____, Contra ____6_____, S-au abţinut ___1_____.
Președintele de ședință a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___2_____.
S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2689 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință.
3. S-A AUDIAT:
Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea
monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”:
„Asociaţia obştească „Promo-LEX” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind
acreditarea a 154 de persoane în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor
parlamentare din data de 30 noiembrie 2014.
Asociaţia obştească „Promo-LEX” este o asociaţie calificată ce se ocupă, conform
statutului ei, de apărarea drepturilor omului şi a valorilor democratice.
În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 şi pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de
acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24
octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 154 de persoane (conform listei
anexate) din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor
parlamentare din data de 30 noiembrie 2014.
2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii
Moldova, Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de
acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24
octombrie 2006, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor legii privind protecţia
datelor cu caracter personal”.
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Anexă
la hotărîrea Comisei Electorale Centrale
nr. _____ din ______ octombrie 2014
Lista
persoanelor acreditate din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX”
în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare
din 30 noiembrie 2014
Nr.
d/o

Numele, prenumele

Seria, numărul actului
de identitate

1.

Antonovici Galina

A 12040412

2.

Bândiu Nina

A 12082545

3.

Burunciuc Victor

A 12007496

4.

Ţurcan Vasilisa

A 12083219

5.

Ciobanu Nelea

B 12008989

6.

Ciumac Ion

A 12033006

7.

Demianova Tamara

A 12049881

8.

Fortuna Evghenia

A 12057901

9.

Frumusachi Nadejda

A 12029078

10.

Gajiu Vera

A 12053995

11.

Ganţa Sergiu

A 12050642

12.

Gîscă Alina

B 12002172

13.

Gherega Victoria

A 12066556

14.

Gorodenco Valentina

A 12062963

15.

Grigoriţă Olga

A 12054546

16.

Jaloba Alexandra

A 12064955

17.

Jitaru Cristina

B 12000301

18.

Melinte Silvia

B 12009577

19.

Nicorici Valentina

A 12085149

20.

Oleinic Serghei

A 12082262

21.

Palii Elena

A 12080962

22.

Russu Viorica

A 12075765

23.

Ţîlea Viorica

A 12096388

24.

Bobeico Anastasia

A 12041167

25.

Vitviţchi Larisa

A 12043696

26.

Goreacioc Svetlana

A 07077714
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27.

Melnic Roman

A 07070801

28.

Rusnac Ivan

A 07077939

29.

Prohniţchi Ștefania

A 45034447

30.

Vasilachi Stanislav

A 45039683

31.

Guţu Ina

A 45031486

32.

Moţu Maria

A 45013959

33.

Ivanova Ecaterina

A 45027940

34.

Ivanov Ivan

A 45003910

35.

Catana Mariana

A 45017160

36.

Cîssa Vitali

A 19034254

37.

Mitioglo Viorica

A 19078736

38.

Tufecci Dmitri

A 19033025

39.

Lipovaia Maria

A 19100747

40.

Arnaut Veronica

A 19078666

41.

Curdoglo Maria

A 19072360

42.

Sîrbu Ecaterina

A 19071602

43.

Curoş Adela

A 09040865

44.

Mitul Piotr

A 19105844

45.

Terzi Dmitri

A 19055142

46.

Matcin Galina

A 19098824

47.

Cîssa Maria

A 19043007

48.

Ratcova Elena

B 19003320

49.

Ceban Maxim

A 19101355

50.

Ceceli Veaceslav

A 46011332

51.

Uzun Pelagheia

A 39044435

52.

Topal Serghei

A 39082244

53.

Panceva Iulia

B 01019327

54.

Iabanji Natalia

A 39069846

55.

Panceva Natalia

A 39063972

56.

Iabanji Nadejda

A 39086346

57.

Morar Victor

A 46054744

58.

Morar Olga

A 46054825

59.

Cavlac Galina

A 46019884

60.

Ştrebleva Natalia

A 46043206

61.

Ştreblev Dmitri

A 46051282
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62.

Palii Radu

A 27116362

63.

Petricencu Tatiana

A 27076242

64.

Robu Liuba

A 27128284

65.

Cumpănă Carolina

A 27161604

66.

Cecoi Silvia

A 27143003

67.

Ţurcan Varvara

A 27137286

68.

Bargan Evghenia

A 24062867

69.

Cojocaru Vladimir

A 36140145

70.

Radu Elena

A 36082630

71.

Bolocan Lilia

A 36036465

72.

Pancu Ecaterina

A 36132913

73.

Ciobanu Doiniţa

A 36111712

74.

Cucu Maria

A 36097003

75.

Ţurcan Feodosia

A 16056822

76.

Raneţcaia Natalia

A 88086339

77.

Batîr Maria

A 36138827

78.

Căldare Ion

A 36138145

79.

Croitoru Angela

A 36134952

80.

Smerdov Raisia

A 36103327

81.

Cebotari Serghei

A 24044010

82.

Cozaru Grigore

A 24007865

83.

Merlan Ioana

A 24013902

84.

Gorea Nina

A 24026665

85.

Briţcan Natalia

A 24049877

86.

Beleniuc Alla

A09043280

87.

Petic Gheorghe

A 24013652

88.

Ciochină Tatiana

A 24060506

89.

Tabără Elena

A 24065421

90.

Vrabie Victoria

A 24074689

91.

Guidea Serafima

A 24027217

92.

Enachi Zinaida

A 24038498

93.

Paladi Gheorghii

A 24030442

94.

Devderea Elena

A 28018554

95.

Aftenii Andrei

A 44102129

96.

Andrieş Natalia

A 18025520
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97.

Arseni Veronica

A 21123958

98.

Balan Sergiu

B 01032613

99.

Beregoi Ana

A 44115334

100.

Bostan Viorel

A 21054724

101.

Braga Dumitru

A 44104290

102.

Braşovschi Vera

A 22072047

103.

Buruiană Sofia

A 89058749

104.

Busuioc Mihai

A 21100053

105.

Butucea Anastasie

A 21120006

106.

Caraman Sergiu

A 18002366

107.

Carauş Elena

A 18080934

108.

Cecoi Lucia

A 44125781

109.

Cerbu Mariana

A 21080533

110.

Chianu Lilia

A 88074461

111.

Ciorescu Cristina

B 44002638

112.

Cojocaru Olga

A 44114960

113.

Costiş Ionela

B 01020641

114.

Craciun Alexei

A 52017380

115.

Dan Radu

A 18065527

116.

Leviţchi Vladimir

A 09035250

117.

Gac Valentina

A 20060800

118.

Garuţa Anna

A 49022278

119.

Gavrilan Daniela

A 21114073

120.

Gavrilţo Anatolii

A 17016631

121.

Gnatiuc Mariana

A 21113939

122.

Guzun Dumitru

A 21108420

123.

Ignat Nicolai

A 49019794

124.

Martea Victor

A 89129746

125.

Meriacri Alexei

B 44014280

126.

Munteanu Sergiu

A 44119451

127.

Musteaţa Daniela

B 44005565

128.

Novac Olga

A 21098902

129.

Onceanu Eugenia

A 21059685

130.

Panfil Nadejda

A 44037820

131.

Pîrgari Gheorghi

A 21079557
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132.

Preda Mariana

A 44113468

133.

Rînja Mariana

B 21003481

134.

Roman Mariana

A 21119233

135.

Sanduţa Iuliana

A 44131043

136.

Sapov Serghei

A 21080743

137.

Scrob Marin

A 44124519

138.

Sîriţanu Vasile

A 44126312

139.

Temciuc Sorina

A 21113208

140.

Usatîi Nadejda

B 01004767

141.

Zaharia Iurii

A 23066641

142.

Zamşa Elena

A 44101690

143.

Cernomorcenco Diana

A 05114453

144.

Urîta Dumitru

A 05048270

145.

David Elvira

B 05000193

146.

Inculeţ Elena

B 05004096

147.

Siloci Ludmila

A 49017189

148.

Leontean Olga

B 05005427

149.

Belibova Silvia

A 05025560

150.

Bezede Liudmila

A 05096867

151.

Luca Tatiana

A 25136539

152.

Reniţa Natalia

A 05040470

153.

Gorincioi Mihail

B 16009262

154.

Ciuntu Natalia

B 07012528

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Preşedintele de şedinţă I.Ciocan – a solicitat membrilor să înainteze întrebări la proiect.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul dacă există în listă persoane care sunt membri de partid.
Raportorul S.Guțu – în urma verificării fiecărei persoane de către Aparatul Comisiei nu au fost
depistate erori și nici membri de partid.
Președintele de ședință I.Ciocan i-a solicitat dlui Alexandru Postică, prezent în sala de ședințe, să
răspundă la această întrebare.
Dl Alexandru Postică, Președintele Asociației obștești „Promo-LEX”, – a răspuns că toate
persoanele au fost verificate de Asociația obștească „Promo-LEX”, aceștia au semnat declarația
privind respectarea Codului de conduită a observatorilor, persoanele nu sunt membri de partid,
anterior au participat în activități de monitorizare a alegerilor și pot fi considerați drept calificați
în acest domeniu.
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Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____.
S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2690 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință.
4. S-A AUDIAT:
Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
acreditarea unui observator internaţional din partea Adunării Parlamentare a Organizaţiei
Cooperării Economice la Marea Neagră în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30
noiembrie 2014”:
„Adunarea Parlamentară a Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră a înaintat
Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea unei persoane în calitate de
observator internaţional în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014.
În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de
acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24
octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se acreditează în calitate de observator internaţional dl Vasiliev Marian (cetăţean al
României, paşaport nr. 1700220134017) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30
noiembrie 2014 din partea Adunării Parlamentare a Organizaţiei Cooperării Economice la Marea
Neagră.
2. În activitatea sa persoana acreditată şi înregistrată se va călăuzi de Constituţia
Republicii Moldova, Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura
de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24
octombrie 2006, precum şi de tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte.
3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecţia datelor cu
caracter personal” .
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Preşedintele de şedinţă I.Ciocan – a solicitat membrilor să înainteze întrebări la proiect.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl A.Simionov – a întrebat ce funcție ocupă dl Vasiliev Marian în cadrul Adunării Parlamentare
a Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră.
Raportorul S.Guțu – a răspuns că dl Vasiliev Marian este membru al Senatului Adunării
Parlamentare din februarie 2014.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____.
S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.
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Hotărîrea nr. 2691 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință.
5. S-A AUDIAT:
Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului
electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2010”:
„În conformitate cu art.18 şi 38 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se stabileşte plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al
concurentului electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 după cum urmează:
– pentru partide, organizaţii social-politice, blocuri electorale: 55 000 000,00 lei;
– pentru candidaţi independenţi: 2 000 000,00 lei.
2. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____.
S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2692 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință.
6. S-A AUDIAT:
Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
cuantumului creditului acordat concurenţilor electorali la alegerile parlamentare din 30
noiembrie 2014”:
„În conformitate cu art.18 şi 37 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se stabileşte cuantumul creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali la
alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014:
- pentru fiecare partid, organizaţie social-politică, bloc electoral: 25 000,00 lei;
- pentru fiecare candidat independent: 5 000,00 lei.
2. Ministerul Finanţelor va elabora şi aproba Regulamentul privind modul de acordare a
creditelor fără dobîndă concurenţilor electorali în vederea desfăşurării campaniei electorale
pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.
3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Preşedintele de şedinţă I.Ciocan – a solicitat membrilor să înainteze întrebări la proiect.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl Șt. Urîtu – a întrebat dacă nu consideră aceste credite prea mici în comparație cu cheltuielile
planificate.Totodată a întrebat dacă s-a ținut cont de practica anterioară la stabilirea cuantumului.
Raportorul I.Ciocan – a răspuns că anterior nu au fost acordate credite fără dobîndă
concurenților electorali din bugetul de stat, însă legea obligă a stabili cuantumul creditului.
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Dl A.Simionov – a menționat că nicăieri nu este prevăzut că anume Comisia Electorală Centrală
trebuie să stabilească acest cuantum, or, art. 37 alin.1 din Codul electoral prevede că „Statul
acordă concurenților electorali credite fără dobîndă”.
Raportorul I.Ciocan – a răspuns că în continuare art. 38 din Codul electoral prevede plafonul
fondului electoral, prin urmare prin aplicarea similară s-a stabilit cuantumul creditelor fără
dobîndă.
Dl A.Simionov – a întrebat care este argumentarea juridică ținînd cont că Ministerul Finațelor
decide suma respectivă.
Raportorul I.Ciocan – a răspuns că pentru o abordare uniformă s-a propus stabilirea acestui
cunatum.
Dl V.Moțarschi – a întrebat raportorul de ce acest cuantum nu este stabilit de către Guvern sau
Ministerul Finațelor, ținînd cont de prevederile art.37 cît și 38 din Codul electoral nu oferă
dreptul Comisiei Electorale Centrale de a stabili cuantumul creditului fără dobîndă.
Dl Șt.Urîtu – a propus excluderea din ordinea de zi a proiectului pentru a decide și stabili care
este valoarea maximă a cuantumului.
Dl V.Moțarschi – a întrebat dacă la alegerile parlamentare din anul 2010 a fost stabilit un
asemenea cuantum.
Raportorul I.Ciocan – a menționat că atît în anul 2005, 2009, 2010, cît și la alegerile locale
generale din 2011 a fost stabilit cuantumul.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea dlui Șt.Urîtu privind excluderea din ordinea
de zi a proiectului pornind de la irelevanța acestuia.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____4____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___5_____.
Președintele de ședință a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___1_____.
S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2693 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință.
7. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de
muncă permanent şi termenul degrevării la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014
În scopul organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi în
conformitate cu art. 18, 26 lit.m), 28 lit.i) şi 32 p.4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se stabileşte numărul de membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi
care pot fi degrevaţi de la locul de muncă permanent pentru un termen de 50 de zile (14
octombrie – 02 decembrie 2014 , inclusiv), conform anexei nr.1.
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2. Consiliile electorale de circumscripţie municipale Chişinău şi Bălţi, raionale şi UTA
Gagauzia vor degreva de la locul de muncă permanent cîte un membru al birourilor electorale ale
secţiilor de votare pentru un termen de 22 de zile (10 noiembrie – 01 decembrie 2014, inclusiv).
3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Anexă nr.1
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.____ din 7 octombrie 2014
Numărul de membri ai consiliilor electorale de circumscripţie
care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent
Nr.
circumscripţiei
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Denumirea circumscripţiei electorale
Chişinău
Bălţi
Anenii Noi
Basarabeasca
Briceni
Cahul
Cantemir
Călăraşi
Căuşeni
Cimişlia
Criuleni
Donduşeni
Drochia
Dubăsari
Edineţ
Făleşti
Floreşti
Glodeni
Hînceşti
Ialoveni
Leova
Nisporeni
Ocniţa
Orhei
Rezina
Rîşcani
Sîngerei
Soroca
Străşeni

Numărul de
membri
8
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
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31.
32.
33.
34.
35.
36.

Şoldăneşti
Ştefan Vodă
Taraclia
Teleneşti
Ungheni
UTA Găgăuzia

Total

3
3
3
3
4
3
113

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Preşedintele de şedinţă I.Ciocan – a solicitat membrilor să înainteze întrebări la proiect.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl V.Moțarschi – a întrebat care este criteriul care a stat la baza stabilirii numărului de membri
ai consiliilor electorale de circumscripţie care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă
permanent.
Raportorul A.Volentir – a răspuns că acest număr a fost estimat în dependență de întinderea
teritorială și numărul de locuitori din circumscripția electorală.
Dl Șt.Urîtu – a întrebat care a fost practica anterioară pentru municipiul Chișinău.
Raportorul A.Volentir – a răspuns că anterior a existat aceeași practică.
Dl I.Ciocan – a completat că ulterior va fi aprobat numărul de persoane care pot fi angataje în
aparatele de lucru ale consiliilor electorale. Numărul de membri care pot fi degrevați corespunde
practicii anterioare.
Preşedintele de şedinţă I.Ciocan – a solicitat membrilor să înainteze propuneri la proiect.
Dl A.Simionov – a propus să fie majorat cu o unitate numărul membrilor în zonele de securitate
în special - Dubăsari.
Dl E.Răducan – a propus să fie majorat numărul de membri în consiliul electoral de
circumscripție Cahul de la 3 la 4 membri.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea dlui A.Simionov privind majorarea numărului
de membri în consiliul electoral de circumscripție Dubăsari.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____4____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___2_____.
Președintele de ședință a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea dlui E.Răducan privind majorarea numărului
de membri degrevați în consiliul electoral de circumscripție Cahul.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____3____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___3_____.
Președintele de ședință a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
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REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1_____.
S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2694 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință.
8. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
aprobarea Codului de conduită a funcţionarilor electorali”:
„În scopul stabilirii normelor de conduită, etică şi celor profesionale ale funcţionarilor
electorali, precum şi a principiilor de conduită a acestora, în perioada exercitării funcţiei în
cadrul organului electoral şi în temeiul prevederilor art. 1, 14, 18 şi 22 lit.c) din Codul electoral
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se aprobă Codul de conduită a funcţionarilor electorali, conform anexei.
2. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Anexă la
hotărîrea CEC nr. ____ din 07 octombrie 2014
CODUL DE CONDUITĂ
A FUNCŢIONARILOR ELECTORALI
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE.
1. Codul de conduită a funcţionarilor electorali (în continuare – cod) stabileşte principiile
şi normele de conduită profesională a funcţionarilor electorali, defineşte şi ghidează acţiunile
acestora în perioada electorală.
2. Normele de conduită prevăzute de prezentul cod sînt obligatorii pentru persoanele care
au calitatea de membru al organului electoral inferior sau ocupă o funcţie în cadrul aparatului
organului electoral inferior.
3. Codul are drept scop asigurarea creşterii calităţii serviciilor furnizate părţilor
interesate, stabilirea unor norme de conduită a funcţionarilor electorali în perioada exercitării
funcţiei în organul electoral şi informarea cetăţenilor cu privire la conduita pe care trebuie să o
adopte funcţionarul electoral în vederea oferirii unor servicii de calitate, asigurarea bunei
administrări în realizarea interesului public, precum şi înlăturarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor
care ar putea determina sau favoriza faptele de comportament corupt.
4. În sensul prezentului cod se definesc următoarele noţiuni:
aparatul consiliului electoral de circumscripţie – structură funcţională care asistă
consiliul electoral de circumscripţie, al cărei stat de personal este aprobat de Comisia Electorală
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Centrală la propunerea consiliului electoral de circumscripţie, şi include persoane degrevate de la
locul de muncă permanent şi/sau convocate/contractate pentru o perioadă determinată;
conduită profesională – ansamblu de reguli de conduită şi comportamentale respectate în
activitatea profesională;
conflict de interese – situaţie în care interesul personal, direct sau indirect, al
funcţionarului electoral poate sau chiar contravine interesului public, care ar putea influenţa
necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor sau responsabilităţilor ce îi
revin potrivit legii;
funcţionar electoral – persoană fizică care activează sau a activat în calitate de membru
al consiliului sau biroului electoral sau funcţionar din cadrul aparatului de lucru al organelor
electorale respective, precum şi persoană care a urmat cursuri de perfecţionare în cadrul
Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă CEC (în continuare – CICDE) şi
deţine certificat de calificare în calitate de membru al organului electoral;
interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit sau obţinut în mod
direct sau indirect, pentru sine sau pentru alţii, de către funcţionarul electoral prin folosirea
reputaţiei, influenţei, facilităţilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării funcţiei
deţinute;
interes public – acel interes al societăţii pentru a-i fi respectate cetăţenilor drepturile,
libertăţile şi interesele legitime, pe care trebuie să le garanteze funcţionarii electorali în
îndeplinirea atribuţiilor;
rudenia şi afinitatea – legătură bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană
sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz, rudenia este în linie
dreaptă (tata/mama → fiu/fiică), iar în al doilea caz - în linie colaterală (fraţi/surori, veri). Gradul
de rudenie se stabileşte prin numărul de naşteri (în linie dreaptă - gradul I: părinţi → copii,
gradul II: bunici → nepoţi etc., în linie colaterală – gradul II: fraţi/surori etc.). Rudele unuia
dintre soţi sînt afinii celuilalt soţ. Linia şi gradul de afinitate sînt similare liniei şi gradului de
rudenie (gradul I: soţia cu părinţii soţului, gradul II: soţul cu fratele/sora soţiei);
5. Funcţionarii electorali care deţin statutul de funcţionar public îşi păstrează acest statut
pe perioada activităţii în cadrul organelor electorale sau aparatelor de lucru ale acestora,
supunîndu-se în acelaşi timp reglementărilor în partea ce ţine de respectarea normelor de
conduită profesională prevăzute de legea specială.
Capitolul II. Principiile de conduită a funcţionarului electoral
6. În activitatea sa, funcţionarul electoral se călăuzeşte de următoarele principii:
a) legalitate - în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, funcţionarul electoral este obligat să
respecte Constituţia Republicii Moldova, Codul electoral, legislaţia în vigoare şi tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi actele normative adoptate de
Comisia Electorală Centrală, inclusiv regulamentul de activitate al organului electoral din care
face parte;
b) imparţialitate - funcţionarul electoral trebuie să fie nepărtinitor şi să se abţină de la
săvîrşirea acţiunilor, manifestarea atitudinii sau ţinerea discursurilor care ar indica preferinţă
pentru un partid politic sau concurent electoral;
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c) independenţă – apartenenţa politică a funcţionarului electoral nu trebuie să-i
influenţeze comportamentul şi deciziile, precum şi acţiunile şi deciziile organului electoral din
care face parte;
d) transparenţă – activităţile desfăşurate de funcţionarii electorali în îndeplinirea
atribuţiilor lor pot fi supuse monitorizării cetăţenilor, partidelor sau altor organizaţii socialpolitice, societăţii civile, organismelor internaţionale;
e) prioritatea interesului public – funcţionarul electoral are îndatorirea de a considera
interesul public mai presus decît interesul personal;
f) profesionalism – funcţionarul electoral are obligaţia să-şi îndeplinească atribuţiile cu
responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine, corectitudine şi amabilitate în relaţiile sale
cu cetăţenii, partidele politice, concurenţii electorali, observatorii şi cu alţi funcţionari electorali,
să manifeste iniţiativă de a participa la cursurile de instruire organizate de CICDE şi obţinerea
certificatelor de calificare corespunzătoare;
g) loialitate – servirea cu bună-credinţă a organului electoral în care activează, precum şi
intereselor legitime ale alegătorilor şi concurenţilor electorali;
h) integritate morală – funcţionarului electoral îi este interzis să solicite sau să accepte,
direct sau indirect, pentru el sau pentru alţii, vreun avantaj sau beneficiu în considerarea funcţiei
pe care o exercită, ori să abuzeze în vreun fel de această funcţie.

Capitolul III. Normele de conduită a funcţionarului electoral
7. Funcţionarul electoral este responsabil pentru deciziile luate şi acţiunile întreprinse în
perioada desfăşurării activităţii în cadrul organului electoral, fiind obligat să asigure realizarea
atribuţiilor în următoarele domenii:
1) Cu privire la accesul la informaţie:
a) să asigure informarea corectă şi la timp a cetăţenilor asupra chestiunilor electorale;
b) să asigure accesul liber la informaţie tuturor persoanelor interesate, respectînd
legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal;
c) să respecte termenele prevăzute de Codul electoral şi hotărîrile CEC privind furnizarea
informaţiei şi asigurarea transparenţei acesteia;
d) să respecte limitările accesului la datele cu caracter personal, precum şi să asigure
protecţia informaţiilor deţinute faţă de accesul, modificarea sau distrugerea lor
nesancţionate;
e) să aducă la cunoştinţa publică propunerile de desemnare a candidaţilor sau a
problemelor supuse referendumului;
f) în comunicarea cu mijloacele de informare în masă, care se realizează de către
preşedintele, după caz vicepreşedintele organului electoral, să prezinte punctul de
vedere al majorităţii membrilor organului electoral respectiv.
2)
Cu privire la utilizarea resurselor administrative:
a) să asigure protecţia proprietăţii organului electoral şi să evite orice prejudiciere
a acesteia;
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b) să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile ce i-au fost puse la dispoziţie numai
în scopul desfăşurării activităţilor aferente îndeplinirii atribuţiilor;
c) să folosească eficient şi conform destinaţiei mijloacele financiare alocate pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
3)
Cu privire la cadouri şi avantaje:
a) funcţionarului electoral îi este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii,
favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, destinate personal acestuia sau familiei sale, care îi pot
influenţa corectitudinea în îndeplinirea atribuţiilor sau pot fi considerate drept recompensă în
raport cu atribuţiile îndeplinite;
b) dacă funcţionarului electoral i se propune un avantaj necuvenit, el trebuie să îl refuze
şi să raporteze imediat această tentativă preşedintelui ori să comunice despre acest fapt în şedinţa
organului electoral.
4)
Cu privire la conflictul de interese:
a) membrii consiliului electoral de circumscripţie propuşi de judecătoria de
circumscripţie şi de consiliile locale nu pot fi consilieri în consiliile locale,
deputaţi în Adunarea Populară a Găgăuziei şi/sau membri de partid;
b) în cazul alegerilor locale, membri ai consiliilor şi birourilor electorale cu drept de vot
deliberativ nu pot fi soţii, afinii şi rudele de gradul întîi şi doi ale candidatului la
alegeri;
c) în componenţa consiliilor şi birourilor electorale pentru desfăşurarea referendumului
local nu pot fi incluşi consilieri din consiliile locale, membri ai grupului de
iniţiativă, membri ai partidelor, altor organizaţii social-politice care participă la
referendum;
d) judecătorii desemnaţi în componenţa consiliilor electorale nu pot examina litigiile cu
caracter electoral din circumscripţia respectivă începînd cu data formării
consiliului;
e) funcţionarul electoral este dator să evite orice situaţii susceptibile să creeze îndoieli cu
privire la integritatea sa, inclusiv prin declararea conflictelor de interese.
8. În activitatea sa, funcţionarului electoral îi este interzis:
a) să aloce sau să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor şi a altor
organizaţii social-politice, precum şi a concurenţilor electorali;
b) să utilizeze resursele administrative pentru susţinerea partidelor şi a altor organizaţii
social-politice, precum şi a concurenţilor electorali;
c) să afişeze, în incinta autorităţilor electorale, însemne sau obiecte inscripţionate cu
sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora;
d) să poarte însemne care se asociază cu o formaţiune politică sau candidat independent;
e) să facă agitaţie electorală în favoarea oricărui partid, altei organizaţii social-politice,
bloc electoral sau candidat independent;
f) să desfăşoare acţiuni care ar putea influenţa alegătorii sau i-ar determina să voteze
pentru sau împotriva unui concurent electoral;
g) să părăsească nemotivat localul de votare înainte de începerea totalizării rezultatelor
alegerilor sau rezultatelor referendumului şi pînă la semnarea procesului-verbal;
h) să refuze înmînarea nejustificată a buletinului de vot persoanei înscrise în lista
electorală;
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i) să înmîneze către un singur alegător mai multe buletine decît este prevăzut de lege.
9. Funcţionarul electoral trebuie să fie pregătit să acţioneze în cazuri neprevăzute (situaţii
de dezordine în masă, de calamităţi naturale etc.) asigurînd realizarea măsurilor corespunzătoare
situaţiei create.
10. În cazul apariţiei circumstanţelor descrise la pct. 9 al prezentului cod, funcţionarul
electoral:
a)
va asigura realizarea atribuţiilor în circumstanţe dificile;
b)
va lua măsuri pentru păstrarea integrităţii tuturor materialelor electorale de care
este responsabil, inclusiv formulare, certificate, buletine de vot, note informative,
ştampile, plicuri şi cutii cu materiale electorale;
c)
va acţiona imediat conform instrucţiunilor primite de la preşedintele organului
electoral din care face parte sau de la un alt membru care îl substituie.
11. Funcţionarii electorali nu vor întreprinde acţiuni ilegale, precum:
a) ameninţări, violenţe, constrîngeri sau intimidări ale alegătorilor, concurenţilor
electorali sau altor subiecţi implicaţi în procesul electoral;
b)
discriminări pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex,
opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială ale alegătorilor,
concurenţilor electorali şi altor subiecţi implicaţi în procesul electoral;
c)
cauzarea de pagube oricăror încăperi destinate secţiilor de votare;
d)
împiedicarea cu rea-credinţă a exercitării drepturilor electorale de către alegători.
12. Funcţionarul electoral va întreprinde toate acţiunile necesare, în limita competenţei,
pentru a combate tentativele de intimidare, prejudiciere şi obstrucţionare a procesului electoral,
inclusiv pentru a preveni fraudele electorale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale
prezentului cod.
13. Funcţionarul electoral nu trebuie să determine persoanele fizice sau juridice, inclusiv
alţi funcţionari electorali, să adopte comportamente ilegale, folosindu-se de poziţia pe care o
deţine.
14. Funcţionarul electoral va oferi, conform competenţei, suport administrativ, logistic şi
informaţional subiecţilor implicaţi în procesul electoral, inclusiv categoriilor speciale de
alegători.
15. Funcţionarul electoral nu va fuma sau consuma băuturi alcoolice într-o încăpere
destinată votării sau numărării voturilor.
16. Preşedinţii consiliilor şi birourilor electorale sînt obligaţi să asigure păstrarea şi
returnarea bunurilor primite de la Comisia Electorală Centrală şi a echipamentului pentru alegeri
primit de la primărie, purtînd răspundere materială conform legislaţiei în vigoare pentru
pierderea sau deteriorarea acestora.
Capitolul IV. Răspunderea juridică
17. Încălcarea prevederilor prezentului cod, constituie temei de revocare a funcţionarilor
electorali din componenţa organelor electorale. Revocarea funcţionarului electoral se va face de
către organul (autoritatea) sau concurentul electoral care l-a desemnat sau în baza hotărîrii
organului electoral din care face parte, prin care se constată încălcarea prevederilor prezentului
cod.
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18. Încălcarea prevederilor pct. 7 subpct. (1) lit. e) şi pct. 8 ale prezentului cod constituie
fapte contravenţionale şi sînt pasibile de răspundere contravenţională conform Codului
contravenţional al Republicii Moldova.
19. Faptele descrise la pct. 7 subpct. (3) lit. a) şi 11 ale prezentului cod se consideră
infracţiuni pentru care se aplică pedeapsa penală potrivit Codului penal al Republicii Moldova.
20. Preşedinţii organelor electorale, alte persoane care deţin informaţii veridice despre
comiterea contravenţiilor sau infracţiunilor sînt obligate să informeze imediat organele de drept
despre faptele care le-au devenit cunoscute şi care, în opinia lor, conţin elemente constitutive ale
contravenţiilor sau infracţiunilor legate de efectuarea alegerilor.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Preşedintele de şedinţă I.Ciocan – a solicitat membrilor să înainteze întrebări la proiect.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl V.Moțarschi – a menționat că acest proiect a fost publicat pe pagina web a Comisiei
Electorale Centrale la rubrica „Transparența decizională” pentru consultare publică, întrebînd
raportorul dacă au parvenit propuneri de îmbunătățire la proiect din partea cetățenilor, societății
civile sau instituțiilor publice.
Raportorul A.Volentir – a precizat că nu au fost înaintate propuneri din partea societății civile
și cetățenilor.
Dl V.Moțarschi – a precizat că acest proiect a fost inclus în Planul Comisiei Electorale Centrale
privind integrarea dimensiunii de gen pentru anii 2013-2015 la pct.9 în care s-a menționat că
„elaborarea codului de conduită a funcționarilor electorali are ca sarcină abordarea principiului
dimensiunii de gen”. Vorbitorul a menționat că la elaborarea codului de conduită nu s-a ținut
cont de principiile egalității de gen, totodată această sarcină s-a propus a fi realizată avînd ca
termen limită luna octombrie 2013. A întrebat raportorul de ce la elaborarea codului de conduită
nu s-a ținut cont de principiul egalității de gen.
Raportorul A.Volentir – a răspuns că principiile privind egalitatea de gen sunt luate în calcul la
constituirea organelor electorale.
Dl I.Ciocan – a atras atenția că nu există nici o prevedere în codul de conduită care ar discrimina
vreun gen.
Dl Șt.Urîtu – a întrebat cum va fi pus în aplicare codul de conduită de către funcționarii
electorali.
Raportorul A.Volentir – a menționat că fiecare funcționar electoral va primi cîte o copie a
codului de conduită și manualul funcționarului electoral de care se va călăuzi în exercitarea
atribuțiilor pentru că nerespecarea prevederilor legii atrage răspunderea juridică.
Preşedintele de şedinţă I.Ciocan – a solicitat membrilor să înainteze propuneri la proiect.
Dl V.Modrîngă – a propus pct.12 și pct.13 din proiect să fie reformulate deoarece nu este clar
prevăzut care este scopul și competențele funcționarului electoral.
Raportorul A.Volentir – a acceptat propunerea.
Dl Șt.Urîtu – a propus să fie completat proiectul cu un punct suplimentar care să prevadă
principiul egalității de gen la alegerea conducerii organelor electorale: 1 din 3 membri să fie de
alt gen.
Raportorul A.Volentir – a acceptat propunerea, întrebînd la care punct urmează a fi inclusă
prevederea respectivă.
Dl Șt.Urîtu – a menționat că acestă prevedere urmează a fi inclusă în Dispoziții finale și
tranzitorii.
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Dl I.Ciocan – a atras atenția membrilor la pct.11 din proiect „Funcţionarii electorali nu vor
întreprinde acţiuni ilegale, precum: e) discriminări pe criterii de rasă, naţionalitate, origine
etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială ale alegătorilor,
concurenţilor electorali şi altor subiecţi implicaţi în procesul electoral”.
Raportorul A.Volentir – a menționat că amendamentul propus de dl Șt.Urîtu s-ar încadra în
documentele aprobate anterior, Regulamentul privind activitatea consiliilor electorale de
circumscripţie și Regulamentul privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare.
Dl I.Ciocan – a precizat că amendamentul propus de dl. Șt.Urîtu denotă un caracter imperativ, a
propus de a formula o recomandare în acest sens, deoarece prin stabilirea unei norme imperative
aceasta poate fi imposibil de implementat.
Dl Șt.Urîtu – a replicat că însăși denumirea de cod de conduită exclude faptul de măsură
exhaustivă sau obligatorie.
Raportorul A.Volentir – a menționat că aceste prevederi ar fi trebuit să fie incluse în
regulamentele aprobate privind activitatea consiliilor electorale de circumscripție și birourilor
electorale ale secțiilor de votare. A solicitat dlui Șt.Urîtu să formuleze clar propunerea și să
precizeze unde urmează a fi inclusă .
Dl Șt.Urîtu – a se completa la final cu un capitol nou – „Dispoziții finale și tranzitorii” –
„Funcționarii electorali, la crearea organelor de conducere, se vor ghida de regula ca cel puțin 1
din 3 membri ai organelor de conducere să fie de alt gen”.
Dl I.Ciocan – a propus completarea pct.12 cu prevederea „ Se recomandă la alegerea organelor
de conducere a organelor electorale să se țină cont de reprezentarea ambelor genuri”.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea dlui Șt.Urîtu privind includerea unui nou
capitol Dispoziții finale și tranzitorii cu amendamentul respectiv.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____1____, Contra ____4_____, S-au abţinut ___4_____.
Președintele de ședință a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea sa privind completarea pct.12.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____4____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___4_____.
Președintele de ședință a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____.
S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2695 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință.
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9. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
stabilirea numărului persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali la alegerile
parlamentare din 30 noiembrie 2014 ”:
„În conformitate cu art. 18, 26 şi 45 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997 şi Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor
electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 decembrie 2006,
Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
Se stabileşte pentru fiecare concurent electoral la alegerile parlamentare din 30
noiembrie 2014 un număr de 585 de persoane de încredere, repartizate în fiecare
circumscripţie electorală, după cum urmează:

1.

Circumscripţia electorală municipală Chişinău, nr. 1
Circumscripţia electorală municipală Bălţi, nr. 2
Circumscripţia electorală municipală Bender, nr. 3
Circumscripţia electorală raională Anenii Noi, nr. 4
Circumscripţia electorală raională Basarabeasca, nr. 5
Circumscripţia electorală raională Briceni, nr. 6
Circumscripţia electorală raională Cahul, nr. 7
Circumscripţia electorală raională Cantemir, nr. 8
Circumscripţia electorală raională Călăraşi, nr. 9
Circumscripţia electorală raională Căuşeni, nr. 10
Circumscripţia electorală raională Cimişlia, nr. 11
Circumscripţia electorală raională Criuleni, nr. 12
Circumscripţia electorală raională Donduşeni, nr. 13
Circumscripţia electorală raională Drochia, nr. 14
Circumscripţia electorală raională Dubăsari, nr. 15
Circumscripţia electorală raională Edineţ, nr. 16
Circumscripţia electorală raională Făleşti, nr. 17
Circumscripţia electorală raională Floreşti, nr.18
Circumscripţia electorală raională Glodeni, nr. 19
Circumscripţia electorală raională Hînceşti, nr. 20
Circumscripţia electorală raională Ialoveni, nr. 21
Circumscripţia electorală raională Leova, nr. 22
Circumscripţia electorală raională Nisporeni, nr. 23
Circumscripţia electorală raională Ocniţa, nr. 24
Circumscripţia electorală raională Orhei, nr. 25
Circumscripţia electorală raională Rezina, nr. 26
Circumscripţia electorală raională Rîşcani, nr. 27
Circumscripţia electorală raională Sîngerei, nr. 28
Circumscripţia electorală raională Soroca, nr. 29
Circumscripţia electorală raională Străşeni, nr. 30
Circumscripţia electorală raională Şoldăneşti, nr. 31
Circumscripţia electorală raională Ştefan Vodă, nr. 32
Circumscripţia electorală raională Taraclia, nr. 33
Circumscripţia electorală raională Teleneşti, nr. 34
Circumscripţia electorală raională Ungheni, nr. 35
Circumscripţia electorală a U.T.A. Găgăuzia, nr. 36
Circumscripţia electorală pentru localităţile din stînga Nistrului, nr. 37

- 90
- 20
- 10
- 15
- 10
- 15
- 20
- 10
- 15
- 15
- 10
- 10
- 10
- 15
- 10
- 15
- 15
- 15
- 10
- 15
- 15
- 10
- 10
- 10
- 20
- 10
- 10
- 15
- 20
- 15
- 10
- 10
- 10
- 15
- 20
- 20
- 20
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2. Se aprobă modelul legitimaţiei persoanei de încredere ale concurentului electoral,
conform anexei.
3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr._________din 7 octombrie 2014

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Preşedintele de şedinţă I.Ciocan – a solicitat membrilor să înainteze întrebări pe marginea
proiectului prezentat.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl Șt.Urîtu – a întrebat care este criteriul care a stat la baza stabilirii numărului persoanelor de
încredere pentru fiecare concurent electoral.
Raportorul A.Volentir – a răspuns că s-a ținut cont de numărul de localități, numărul de
alegători din unitatea administrativ-teritorială și numărul secțiilor de votare din circumscripția
electorală raională.
Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul dacă nu consideră necesar ca fiecare concurent electoral să
aibă cîte o persoană de încredere în fiecare localitate sau fiecare birou electoral al secției de
votare.
Raportorul A.Volentir – a răspuns că în fiecare birou electoral al secției de votare concurentul
electoral poate desemna cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ și cîte un observator.
Dl Șt.Urîtu – a propus să fie majorat numărul persoanelor de încredere conform numărului de
localități din țară pentru a egala în drepturi concurenții electorali.
Raportorul A.Volentir – a atras atenția membrilor să nu fie confundate noțiunile de „persoană
de încredere” cu noțiunea „reprezentant cu drept de vot consultativ”.
Dl I.Ciocan – art.45 alin.1 din Codul electoral prevede „ persoanele de încredere îi ajută pe
concurenții electorali la desfășurarea campaniilor electorale ale acestora, fac agitație electorală în
favoarea lor (…)”.
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Dl V.Moțarschi – a întrebat raportorul care este logica cifrelor prezentate în fiecare
circumscripție electorală raională. Consideră că fiecare concurent electoral trebuie să aibă cîte o
persoană de încredere în fiecare circumscripție electorală, iar această cifră trebuie să corespundă
numărului de unități administrativ -teritoriale din raionul respectiv.
Raportorul A.Volentir – a informat membrii Comisiei că în alegerile parlamentare din 2010
doar unii concurenți electorali au beneficiat de acest drept, ceilalți au desfășurat campania
electorală fără persoane de încredere.
Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul dacă majorarea numărului persoanelor de încredere
influențează bugetul de stat sau limitează drepturile electorale ale alegătorilor sau concurenților
electorali.
Raportorul A.Volentir – a menționat că acest cost poate fi estimat doar pornind de la numărul
de legitimații care urmează a fi tipărite și semnate.
Dl V.Gafton – a menționat că nu poate să susțină propunerea înaintată de dl Șt.Uîru. A solicitat
membrilor să înainteze cifre exacte pentru majorarea numărului persoanelor de încredere
conform numărului de localități din fiecare circumscripție electorală.
Dl I.Ciocan – a informat membrii Comisiei că proiectul propus spre aprobare reflectă practica
anterioară, contestații la acest subiect din partea concurenților electorali nu au fost înregistrate și
nici solicitaări pentru a majora acest număr, subliniind că la scrutinele precedente nu au fost
suplinite cotele stabilite.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea dlui Șt.Urîtu privind desemnarea în fiecare
localitate cu cîte o persoană de încredere și nu mai puțin de 1 persoană la 10.000 de alegători.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____4____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___2_____.
Președintele de ședință a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___1_____.
S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2696 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință.
Dl Șt.Urîtu și dl A.Simionov au părăsit ședința (membri prezenți -7).
10. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
aprobarea modelelor documentelor electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie
2014 ”:
„În conformitate cu art. 15, 18, 26, 27, 39, 44 şi 50 din Codul electoral nr. 1381 – XIII
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se aprobă modelele următoarelor documente electorale pentru alegerile parlamentare
din 30 noiembrie 2014:
a) legitimaţia candidatului la funcţia de deputat în Parlament (conform anexei nr. 1);
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b) legitimaţia reprezentantului concurentului electoral (conform anexei nr. 2):
- în Comisia Electorală Centrală;
- în consiliul electoral de circumscripţie;
- în biroul electoral al secţiei de votare.
c) certificatul pentru drept de vot (conform anexei nr. 3);
d) invitaţia la votare (conform anexei nr. 4).
2. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Anexa nr. 1
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.______ din 7 octombrie 2014

Anexa nr. 2
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.______ din 7 octombrie 2014
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Anexa nr. 3
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.______ din 7 octombrie 2014
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Anexa nr. 4
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.______ din 7 octombrie 2014

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Preşedintele de şedinţă I.Ciocan – a solicitat membrilor să înainteze întrebări la proiect.
Nefiind înaintate întrebări şi propuneri, preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul
prezentat de raportor.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____.
S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2697 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință.
Dl E.Răducan a părăsit ședința (membri prezenți – 6).
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11. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Lebedenco, raionul Cahul”:
„Primarul comunei Lebedenco, raionul Cahul, a transmis Comisiei Electorale Centrale
cererile de demisie ale consilierilor Mincovscaia Galina aleasă pe lista Partidului Democrat din
Moldova, Covalenco Ivan, Elizarova Svetlana şi Nucă Ion aleşi pe lista Partidului Comuniştilor
din Republica Moldova. Totodată, au fost transmise documentele necesare atribuirii mandatelor
de consilier doar pentru doi candidaţi supleanţi. Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova s-a epuizat, a fost restabilit şirul descrescător, conform
căruia cea mai mare valoare numerică îi revine candidatului de pe lista Partidului Liberal
Democrat din Moldova. Celorlalţi candidaţi cărora, în urma restabilirii şirului le revin cele mai
înalte valori numerice, nu le-a fost confirmată, prin hotărîrea Judecătoriei Cahul, calitatea de
candidat supleant.
În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul comunal Lebedenco le revin candidaţilor supleanţi Simcova
Nina de pe lista Partidului Democrat din Moldova şi Pascal Petru de pe lista Partidului Liberal
Democrat din Moldova. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 22 iunie
2011.
În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (9) şi (12) din Codul electoral nr. 1381XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie
2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, 26 şi 29 din Regulamentul cu
privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatele consilierilor Mincovscaia
Galina aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova, Covalenco Ivan, Elizarova Svetlana şi
Nucă Ion aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal
Lebednco, raionul Cahul.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Lebednco, raionul Cahul,
candidaţilor supleanţi Simcova Nina de pe lista Partidului Democrat din Moldova şi Pascal Petru
de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Secretarul Consiliului comunal Lebedenco, raionul Cahul, în termen de 10 zile de la
data pronunţării hotării suplimentare a Judecătoriei Cahul, va transmite Comisiei Electorale
Centrale documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidaţi supleanţi.
4. Se preavizează consilierii Simcova Nina şi Pascal Petru asupra obligaţiei de a respecta
termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
5. 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”.
Raportorul A. Volentir a propus restabilirea şirului descrescător, după cum urmează:
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Nr.
d/0

PCRM

PLDM

PDM

Malai
Olga

Nărea
Marin
a

Romali
Gheorghe

Buicali
Stepan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

440
220
146,66
110
88
73,33
62,86
5,5
48,88
44
40
36,66
33,85

132
66
44
33
26,4
22
18,86
16,5
14,67
13,2
12
11
10,15

94
47
31,33
23,5
18,8
15,67
13,43
11,75
10,44
9,40
8,54
7,83
7,23

61

39

36

32

Mişcarea
Socialpolitică
„Ravnopra
vie”
16
8
5,33
4,0
3,2
2,67
2,14
2,0
1,78
1,60
1,45
1,33
1,23

GoreaMevşa
Iolanta

Mincovschi
Mariana

PPCD

19

37

15
7,5
5,0
3,75
3,0
2,5
2,14
1,88
1,66
1,50
1,36
1,25
1,15

13 mandate.
Lista PCRM s-a epuizat după atribuirea ultimului mandat.
şirul restabilit I – 6 martie 2012, PDM (47)
şirul restabilit II – 23 septembrie 2014, PLDM (44)
Propunerea a fost acceptată prin consens de membrii Comisiei prezenți în ședință.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____.
S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2698 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință.
Preşedintele de şedinţă a anunţat că ordinea de zi a fost epuizată şi a declarat şedinţa închisă.
Președintele CEC, Iurie Ciocan, a anunțat că hotărîrile aprobate în ședința de astăzi nu au
reflectat principiul privind egalitătea de șanse în conducerea organelor electorale. A solicitat
Direcției management alegeri să includă în proiectul de hotărîre privind constituirea organelor
electorale un punct aparte privind necesitatea respectării criteriului de gen la repartizarea
funcțiilor de conducere între membrii organelor electorale constituite.
Preşedintele ședinței
Secretarul ședinței

Iurie CIOCAN
Andrei VOLENTIR

Ex.: Maria Sarev
Tel.: 022-201- 898
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