
 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 196 

al şedinţei ordinare 

din 01.10. 2014, ora 15.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Ștefan Urîtu 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 7 membri ai Comisiei, 

conform listei membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă care se anexează la prezentul proces-verbal.  

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 3 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 modul de întocmire, autentificare, depunere 

şi verificare a listelor de subscripţie. 

Raportor: Andrei Volentir 

2. Cu privire la stabilirea locului şi timpului primirii documentelor necesare pentru 

înregistrarea candidaţilor pentru funcţia de deputat la alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 

Raportor: Andrei Volentir 

3. Cu privire la constituirea comisiei de recepţionare şi verificare a documentelor electorale 

pentru înregistrarea candidaţilor la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 30 

noiembrie 2014 

Raportor: Andrei Volentir 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

Ordinea de zi cu 3 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 Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Pentru aprobarea 

Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de 

subscripţie”: 

Raportorul A.Volentir a menționat că proiectul de regulament propus spre aprobare vizează 

adoptarea acestui document într-o nouă redacție și ridicarea la un alt nivel de reglementare de la 

„instrucțiune” la „regulament”. Vorbitorul a subliniat că schimbări esențiale în acest regulament nu 

au survenit, doar sub aspect procedural au fost incluse noi reglementări în ceea ce privește 



excluderea semnăturilor din liste în cazul în care acestea se repetă, sau în cazul în care se 

depistează că același alegător a semnat pentru unu sau mai mulți candidați independenți.  

În modelul listei de subscripție a fost adăugată o rubrică nouă „Notă” în care vor fi înscrise 

erorile identificate de autoritatea administrației publice locale. Conform Codului electoral fiecare 

listă de suscripție urmează a fi autentificată prin semnătura și ștampila autorității administrației 

publice locale în raza teritorială în care au fost colectate semnăturile cetățenilor cu drept de vot. 

 „În scopul stabilirii procedurii de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor 

de subscripţie şi în temeiul prevederilor art.18, 22 lit. c), 41-43, 78, 127, 154-157, 181-185 din 

Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art.65 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 modul de întocmire, autentificare, prezentare şi 

verificare a listelor de subscripţie, conform anexei. 

2. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 385 din 12 decembrie 2006 privind 

aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire, autentificare, depunere şi verificare a 

listelor de subscripţie. 

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. 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze întrebări la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl A.Simionov – a întrebat raportorul cît timp s-a lucrat la elaborarea acestui proiect de 

regulament. 

Raportorul A.Volentir – a răspuns că din data de 15 septembrie a început perioada electorală, 

odată cu aceasta a fost inițiat procesul de pregătire a cadrului normativ necesar pentru buna 

organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014.  

Dl A.Simionov – a menționat că nimic nu a împiedicat Comisia să opereze aceste modificări pînă 

la începerea perioadei electorale, mai ales că acest regulament este un copy-paste a instrucțiunii. 

Dl A.Volentir – a precizat că în orice moment pînă la începerea perioadei electorale pot interveni 

modificări atît în Codul electoral cît și în legile conexe adoptate de Parlament, de aceea este non-

sens să fie operate modificări atît timp cît nu se cunoaște certidudinea rămînerii în vigoare a 

cadrului legislativ. 

Dl V.Gafton –  a îndemnat colegii să purceadă la examinarea nemijlocită a regulamentului dar nu 

a chestiunilor de timp. 

Dl A.Simionov– a întrebat raportorul de ce din anexa nr.3 „ Lista de subscripție” au fost excluse 

formulările în limba rusă, menționînd că din punctul său de vedere noutatea proiectului  este 

excluderea formulărilor în limba rusă. A întrebat raportorul pe ce s-a bazat cînd a înaintat această 

propunere. 

Raportorul A.Volentir – a răspuns că nimeni nu obligă ca modelele listelor de subscripţie să fie 

aprobate în limba rusă, făcînd referire la art.13 din Constituția RM potrivit căruia în Republica 

Moldova este o singură limbă de stat. Totodată, a menționat că aceste liste de subscripție vor fi 

întocmite în grafia latină conform datelor înscrise în buletinul de identitate al cetățeanului. Nu este 

relevant ca datele să fie colectate în limba rusă, pentru că verificarea datelor de identitate se 

realizează  în conformitate cu datele înscrise în Registrul de Stat al Populației - exclusiv în limba 

de stat. 

Dl Șt.Urîtu – în instanțele de judecată se aplică documentele doar în limba de stat. 

Dl A.Simionov –  noi avem Codul electoral al Republicii Moldova tipărit și în limba rusă. 

Dl V.Moțarschi – întotdeauna a fost împotriva adoptării actelor normative în redacție nouă doar 

avînd ca bază niște simple amendamente, astfel ce impune adoptarea într-o redacție nouă a 

instrucțiunii aprobate în 2006 făcînd trimitere la Legea privind actele normative ale Guvernului şi 

ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în care se menționează că un act 

normativ este adoptat în redacție nouă cînd în el intervin amendamente în proporție de peste 30 %, 



prin urmare, schimbări esențiale la proiect nu au fost operate și nu înțelege ce a condus la 

necesitatea elaborării unui document în redacție nouă. 

Raportorul A.Volentir – a răspuns că se modifică gradul de reglementare a documentului: de la 

„instrucțiune” la „regulament”- o forță juridică mai mare. 

Dl V.Moțarschi – a  întrebat raportorul cum definește noțiunile de „instrucțiune” și „regulament”, 

și de ce consideră „instrucțiunea” inferioară ca putere normativă față de „regulament”. 

Raportorul A.Volentir –  a răspuns că obiectul de reglemantare al instrucțiunii se aplică unui 

grup mai mic de persoane, este destinată organului electoral și organului competent să examineze 

listele, iar „regulamentul” vizează un grup mai mare de persoane. 

Dl V.Moțarschi – a replicat că acestea sunt definiții proprii, care nu rezultă de nicăieri și nu a fost 

necesar de a aproba în redacție nouă doar pentru simplul motiv de a înlocui titlul de „instrucțiune” 

prin termenul de „regulament”. La final a menționat că în document sunt utilizate niște titluri ca 

exemplu „eliberarea listelor de subscripție”care contravin normelor de tehnică-legislativă. A 

propus ca aceste titluri să fie numerotate ca subcapitole.  

Raportorul A.Volentir – a răspuns că acceptă propunerea privind numerotarea prin secțiuni a 

capitolelor. 

 Dl V.Moțarschi – a  întrebat care amendamente din legislație au condus la eloborarea unui nou 

document în redacție nouă și de ce nu se poate utiliza instrucțiunea existentă. 

Raportorul A.Volentir – o noutate în acest document este pct.10 „Cererea este însoţită de lista 

persoanelor împuternicite pentru colectarea semnăturilor. Aceasta va conţine: numele şi prenumele 

persoanei împuternicite, data, luna şi anul naşterii, seria şi numărul actului de identitate, domiciliul 

acesteia.” 

Dl V.Gafton – a solicitat președintelui de ședință permisiunea de a da citire definițiilor din Dex la 

noțiunea de „instrucțiune” - indicație dată cuiva cu privire la îndeplinirea unui lucru, 

„regulament”- totalitatea instrucțiunilor, normelor și regulilor care stabilesc și asigură ordinea și 

bunul mers al unei organizații, al unei instituții. 

 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze propuneri  la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl A.Simionov – a propus includerea unui punct nou în regulament cu nr. 30 care va avea 

următorul conținut „lista de subscripție se întocmește în conformitate cu prevederile Legii nr.  

3465 din 01.09.1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti ”. 

A replicat raportorului că limba de stat este „limba moldovenească”, iar statul recunoaște și 

protejează dreptul la păstrarea, dezvoltarea și funcționarea limbii ruse pe teritoriul Republicii 

Moldova. Statul garantează libertatea, mai mult ca atît, tratatele internaționale în ceea ce privește 

drepturile minorităților naționale, care este o chestiune destul de importantă în procesul electoral 

pornind de la faptul că Republica Moldova este un stat polietnic, iar limba rusă este una din limbile 

oficiale ale Organizației Națiunilor Unite. 

Raportorul A.Volentir – a preplicat că și limba chineză este una din limbile oficiale ale ONU, 

întrebînd la ce articol din legea nr. 3465 din 1.09.1989 se bazează propunerea înaintată. 

Dl V.Moțarschi – a menționat că propunerea privind numerotarea prin secțiuni a capitolelor a fost 

acceptată de raportor. A propus de a nu aproba documentul în varintă nouă, ci de a amenda 

prezenta instrucțiune cu noutățile propuse. 

Raportorul A.Volentir – a răspuns că în Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale 

altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale se menționează că un act normativ este 

adoptat în redacție nouă dacă s-au operat modificări în proporție de peste 30 %. A menționat că 

susține poziția că acest document trebuie să poarte titulatura de „regulament” . 

Dl E. Răducan s-a alăturat ședinței (membri prezenți - 8). 

 

Dl Șt.Urîtu – a propus ca în pct.4 și pct.8 să fie modificată sintagma „prima semnătură”, ce se 

referă la semnatarul care a susținut mai mulți candidați independenți. 

Raportorul A.Volentir – a acceptat propunerea. 

http://voxlex.net/utile/legi/baza-legi/43-lege-nr-3465-din-01091989-cu-privire-la-functionarea-limbilor-vorbite-pe-teritoriul-rss-moldovenesti
http://voxlex.net/utile/legi/baza-legi/43-lege-nr-3465-din-01091989-cu-privire-la-functionarea-limbilor-vorbite-pe-teritoriul-rss-moldovenesti


Dl Șt.Urîtu – personal consideră că în cazul în care un document reglementează nu doar acțiunile 

interne ale instituției, dar și a altor structuri, atunci documentul trebuie să poarte titlul de 

„regulament”. 

Dl V.Moțarschi – a menționat că nu este contra ca acest document să fie redenumit din 

„instrucțiune” în „regulament”, accentuînd că raportorul nu a demonstrat că amendamentele 

propuse sunt mai mult de 1/3, din contra, raportorul a menționat că amendamentele propuse sunt 

nesemnificative și neesențiale, de aceea nu a fost justificată necesitatea elaborării unei instrucțiuni 

în redacție nouă. 

Raportorul A.Volentir – la prezentarea proiectului am menționat că esențial ceva nou a fost adus 

doar sub aspect procedural, și anume, pct.8 „Dacă alegătorul a susţinut mai mulţi candidaţi 

independenţi, doar prima semnătură se consideră valabilă, celelalte semnături se consideră nule În 

cazul în care un alegător semnează în aceeaşi zi pentru susţinerea unor candidaţi independenţi 

diferiţi, precum şi în cazul prezenţei a două sau mai multe semnături ale aceluiaşi alegător în 

susţinerea aceluiaşi candidat independent sau în susţinerea referendumului, indiferent de ziua 

semnării, aceste semnături se consideră nevalabile”. La fel, raportorul a subliniat că o altă 

chestiune importantă ține de procedurile judiciare inițiate de candidatul independent, la 

autentificarea listelor de subscripție(pct.29 din regulament): „Refuzul neîntemeiat al 

conducătorului autorităţii administraţiei publice locale de a autentifica listele de subscripţie poate 

fi contestat în instanţa de judecată (...)”. Raportorul a menționat că prin acest document se vor lărgi 

drepturile și șansele candidaților independenți. De asemenea anexele se vor expune într-o altă 

redacție. 

Dl V.Moțarschi – a menționat că actuala instrucțiune include cca 50 de puncte, respectiv, cele 2 

amendamente propuse nu reprezintă 1/3 din document. 

Dl Șt.Urîtu – a solicitat dlui V.Moțarschi să reitereze propunerea înaintată, la fel a întrebat dacă 

are obiecții la redacțiile propuse și denumirea documentului.  

Dl V.Moțarschi – a răspuns că acceptă modificarea titlului documentului, cu excepția 

intervențiilor la anexa nr.3 „Lista de subscripție” prin care au fost excluse formulările în limba 

rusă. 

Dl Șt.Urîtu – practica anterioară a demonstrat că prin completarea în două limbi a listelor de 

subscripție se complica înțelegerea și descifrarea datelor incluse în liste. A propus ca lista de 

subscripție să fie indicată notița că semnatarul susține un singur candidat independent. 

Raportorul A.Volentir – a menționat că această chestiune rămîne în grija candidatului. Nu 

consideră necesar acest amendament. 

Dl V.Moțarschi – a solicitat ca propunerea sa înaintată să fie supusă votului referitor la 

amendamentele propuse să fie incluse în redacția existentă. 

 

Președintele de ședință Șt.Urîtu a supus votului propunerea dlui A.Simionov de completare a unui 

punct nou în regulament cu nr. 30 care va avea următorul conținut „lista de subscripție se 

întocmește în conformitate cu prevederile art.3 și art.9 din Legea nr.3465 din 01.09.1989 cu privire 

la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti ” . 

 

Raportorul A.Volentir – a menționat că  Legea nr. 3465 din 1.09.1989 prevede la  art.3 „Limba 

rusă, ca limbă de comunicare între naţiunile din Uniunea RSS, se foloseşte pe teritoriul republicii 

alături de limba moldovenească în calitate de limbă de comunicare între naţiuni, ceea ce asigură un 

bilingvism naţional-rus şi rus-naţional real”. A replicat dlui A.Simionov că acest articol nu poate fi 

invocat, întrucît norma dată este caducă. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____,  Contra ____4_____, S-au abţinut ___1____. 

 

Președintele de ședință Șt.Urîtu a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată. 

 

Președintele de ședință  a solicita dlui V.Moțarschi să reitereze propunerea înaintată. 

Dl V.Moțarschi – propun includerea amendamentelor propuse astăzi în actuala redacție a 

instrucțiunii. 

http://voxlex.net/utile/legi/baza-legi/43-lege-nr-3465-din-01091989-cu-privire-la-functionarea-limbilor-vorbite-pe-teritoriul-rss-moldovenesti
http://voxlex.net/utile/legi/baza-legi/43-lege-nr-3465-din-01091989-cu-privire-la-functionarea-limbilor-vorbite-pe-teritoriul-rss-moldovenesti


Raportorul A.Volentir – a menționat că acest amendament nu poate fi supus votului întrucît are 

un concept diferit decît cel prezentat. În acest caz este necesar să fie înaintat un proiect de 

alternativă privind amendarea instrucțiunii în vigoare. 

Dl V.Moțarschi –  insist să fie supusă votului propunerea înaintată. 

 

Președintele de ședință Șt.Urîtu a supus votului propunerea înaintată de dl V.Moțarschi 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____,  Contra ____3_____, S-au abţinut ___2____. 

 

Președintele de ședință Șt.Urîtu a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată. 

 

Președintele de ședință Șt.Urîtu a supus votului propunerea sa înaintată privind completarea unui 

indice în anexa listei de subscripție „fiecare semnatar susține un singur candidat”.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____,  Contra ____2_____, S-au abţinut ___3____. 

 

Președintele de ședință Șt.Urîtu a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată. 

 

Președintele de ședință Șt.Urîtu a solicitat raportorului să dea citire părții rezolutive din proiect. 

Raportorul A.Volentir a  dat citire proiectului de hotărîre. 

 

„În scopul stabilirii procedurii de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor 

de subscripţie şi în temeiul prevederilor art.18, 22 lit. c), 41-43, 78, 127, 154-157, 181-185 din 

Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art.65 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 modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare 

a listelor de subscripţie, conform anexei. 

2. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 385 din 12 decembrie 2006 privind 

aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire, autentificare, depunere şi verificare a 

listelor de subscripţie. 

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 a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexă  

la hotărîrea Comsiei Electorale Centrale  

nr. ___din 1 octombrie 2014  

 

REGULAMENTUL 

privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare  

a listelor de subscripţie  

 

Capitolul I. Noţiuni generale 

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Codului electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi stabileşte modalitatea  de întocmire şi autentificare a listelor 

de subscripţie, procedura şi termenul de prezentare şi verificare a acestora, precum şi 

responsabilităţile persoanelor care colectează semnăturile şi ale susţinătorilor.  

2. Cetăţeanul Republicii Moldova cu drept de vot, care întruneşte condiţiile Codului 

electoral poate fi desemnat candidat independent şi ales la următoarele funcţii elective: 

a) deputat în Parlament, dacă a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani,  

b) consilier în consiliul local, dacă a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 

ani.  

c) primar dacă a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani.  

3. Lista de subscripţie constituie o listă cu semnături ale alegătorilor care susţin un 

candidat independent la alegeri sau iniţierea unui referendum. 

4. Alegătorii participă benevol în campania de susţinere a candidatului independent şi pot 

susţine prin semnătură numai un singur candidat în cadrul unui tip de scrutin.  

5. În cadrul alegerilor locale un singur alegător poate susţine: 

a) o persoană care candidează la funcţia de consilier atît în consiliul unităţii administrativ-

teritoriale de nivelul întîi, cît şi în consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;  

b) o persoană care candidează atît la funcţia de primar, cît şi la funcţia de consilier într-o singură 

circumscripţie electorală.  

6. În situaţiile stipulate la pct. 5 din prezentul Regulament listele de subscripţie se întocmesc 

separat.  

7. Semnăturile se colectează doar în scopul susţinerii candidatului independent sau pentru iniţierea 

referendumului. În cazul alegerilor locale, semnăturile se colectează numai în circumscripţiile în 

care candidează candidaţii independenţi. 

8. Dacă alegătorul a susţinut mai mulţi candidaţi independenţi, doar semnătura aplicată prima 

conform datei din lista de subscripţie se consideră valabilă, celelalte semnături se consideră nule. 

În cazul în care un alegător semnează în aceeaşi zi pentru susţinerea unor candidaţi independenţi 

diferiţi, precum şi în cazul prezenţei a două sau mai multe semnături ale aceluiaşi alegător în 

susţinerea aceluiaşi candidat independent sau în susţinerea referendumului indiferent de data 

semnării, aceste semnături se consideră nevalabile.  

 

 

 



 

Capitolul II. Modul de întocmire şi autentificare a listelor de subscripţie 

 

Secţiunea 1. Eliberarea listelor de subscripţie 

9. Eliberarea listelor de subscripţie pentru colectarea semnăturilor întru susţinerea candidatului 

independent la alegeri sau pentru susţinerea iniţierii referendumului se face în baza cererii 

(modelul este prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament), depuse la organul electoral 

competent.  

10. Cererea este însoţită de lista persoanelor împuternicite pentru colectarea semnăturilor. Aceasta 

va conţine: numele şi prenumele persoanei împuternicite, data, luna şi anul naşterii, seria şi 

numărul actului de identitate, domiciliul acesteia.  

11. Pentru persoanele indicate la pct. 12 se eliberează legitimaţie: 

a) de către organul electoral în cazul colectării semnăturilor pentru susţinerea candidaţilor 

independenţi sau iniţierii referendumului republican, conform modelului din Anexa nr.2; 

b) de către instanţa de judecată în cazul colectării semnăturilor pentru susţinerea iniţierii 

referendumului local, conform modelului din Anexa nr.2. 

Modelul legitimaţiei se aprobă de către Comisia Electorală Centrală. 

 

Secţiunea 2. Colectarea semnăturilor 

12. Dreptul de a colecta semnături îl au: 

a) candidaţii independenţi şi persoanele împuternicite de aceştia; 

b) membrii grupului de iniţiativă pentru iniţierea referendumului.  

13. Susţinătorul candidatului independent, precum şi susţinătorul iniţierii referendumului, 

trebuie să fie persoana care, la momentul semnării listei de subscripţie, are dreptul de a alege şi nu 

se află în una dintre situaţiile de restricţie prevăzute de art. 13 alin. (1) din Codul electoral. 

14. Colectarea semnăturilor începe: 

a) pentru susţinerea candidaţilor independenţi – de la data desemnării candidaţilor 

(începînd cu 60 de zile înainte de ziua alegerilor parlamentare, după constituirea consiliilor 

electorale de circumscripţie în cazul alegerilor locale);   

b) pentru susţinerea iniţierii referendumului – de la data înregistrării grupului de iniţiativă 

pentru desfăşurarea referendumului, dar nu mai devreme de data eliberării listelor de subscripţie şi 

a legitimaţiilor. 

 

15. Grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului se înregistrează la: 

a) Comisia Electorală Centrală – în cazul susţinerii iniţierii referendumului republican; 

b) autoritatea administraţiei publice locale – în cazul iniţierii  referendumului local; 

c) instanţa de judecată de sector (raională), municipală – în cazul iniţierii referendumului 

local de revocare a primarului. 

 

16.  Semnăturile pentru susţinerea candidatului independent sau pentru iniţierea 

referendumului se colectează în lista de subscripţie, conform modelelor din Anexele nr. 3 şi 4 la 

prezentul Regulament. 

 

Secţiunea 3. Întocmirea (completarea) listelor de subscripţie pentru susţinerea candidatului 

independent 

 

17. Lista de subscripţie pentru susţinerea candidatului independent conţine în mod 

obligatoriu: 

a) tipul alegerilor pentru care persoana îşi înaintează candidatura; 



b) data desfăşurării alegerilor; 

c) numărul listei de subscripţie; 

d) numele şi prenumele, anul naşterii, profesia (ocupaţia), funcţia, locul de muncă, 

domiciliul, apartenenţă politică a candidatului; 

e) localitatea unde are loc colectarea semnăturilor; 

f) numele şi prenumele persoanei care colectează semnăturile;  

g) numărul curent, numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului 

de identitate, data la care semnează în listă şi semnătura susţinătorului candidatului independent; 

h) notă (se înscriu erorile identificate); 

i) menţiunea despre autenticitatea datelor din lista de subscripţie şi semnătura persoanei 

care colectează semnăturile; 

j)  ştampila autorităţii administraţiei publice locale respective. 

 

Rubricile specificate la lit. g) se completează personal de fiecare susţinător al candidatului 

independent.  

18.  Numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul candidatului se indică în baza actului de 

identitate valabil.  

19. Datele privind funcţia şi locul de muncă se indică în baza înscrisurilor din carnetul de 

muncă.  

20. Profesia (ocupaţia) se indică conform diplomei, certificatului, atestatului sau al altor 

acte ce confirmă profesia.  

Secţiunea 4. Întocmirea (completarea) listelor de subscripţie pentru iniţierea referendumului 

21.  Lista de subscripţie pentru iniţierea referendumului conţine în mod obligatoriu: 

a) tipul referendumului; 

b) numărul listei de subscripţie; 

c) problema supusă referendumului; 

d) numele şi prenumele membrului grupului de iniţiativă care colectează semnăturile;  

e) localitatea unde are loc colectarea semnăturilor; 

f) numărul curent, numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului 

de identitate, data la care semnează în listă şi semnătura susţinătorului iniţierii referendumului; 

g) notă (se înscriu erorile identificate); 

h) menţiunea despre autenticitatea datelor din lista de subscripţie şi semnătura membrului 

grupului de iniţiativă care colectează semnăturile; 

i) ştampila autorităţii administraţiei publice locale respective. 

 

Rubricile specificate la lit. f) se completează personal de fiecare susţinător al iniţierii 

referendumului.  

22. Fiecare listă pentru susţinerea iniţierii referendumului conţine în mod obligatoriu 

întrebarea sau întrebările preconizate a fi supuse referendumului. 

23. Lista de subscripţie conţine doar semnăturile susţinătorilor care domiciliază într-o 

singură localitate. 

24. Persoana  care colectează semnăturile face o menţiune, pe fiecare foaie din listele de 

subscripţie, de atestare a faptului că semnăturile au fost colectate personal şi că identitatea 

persoanelor ale căror nume apar  în liste a fost verificată, în baza actului de identitate, personal de 

către colector.  



25. Persoana care colectează semnăturile semnează fiecare foaie din listele de subscripţie în 

prezenţa conducătorului autorităţii administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu s-au colectat 

semnăturile.  

Secţiunea 5. Autentificarea listelor de subscripţie 

26. După ce persoana care colectează semnăturile semnează lista de subscripţie, ea se 

autentifică prin aplicarea ştampilei autorităţii administraţiei publice locale respective pe al cărei 

teritoriu s-au colectat semnăturile.  

27. În cazul în care listele de subscripţie sînt completate cu erori, conducătorul autorităţii 

administraţiei publice locale va face menţiunea respectivă, va confirma aceasta prin semnătura 

personală şi va aplica ştampila autorităţii administraţiei publice locale. 

28. În cazul în care în lista de subscripţie sînt incluse persoane private de dreptul de a alege, 

persoane care nu au domiciliu pe teritoriul respectiv, persoane fictive sau persoane care au fost 

înscrise în alte liste, conducătorul autorităţii administraţiei publice locale radiază personale 

respective din lista de subscripţie cu indicarea temeiului excluderii în rubrica „Notă”.  

29. Refuzul neîntemeiat al conducătorului autorităţii administraţiei publice locale de a 

autentifica listele de subscripţie poate fi contestat în instanţa de judecată. Grupul de iniţiativă sau 

candidatul independent este în drept să prezinte organului electoral competent copiile de pe aceste 

liste de subscripţie, cu anexarea copiei de pe cererea de chemare în judecată înregistrată de instanţa 

respectivă. În cazul în care se stabileşte că numărul de semnături este insuficient pentru 

înregistrarea candidatului independent sau pentru iniţierea unui referendum, iar numărul 

semnăturilor din listele de subscripţie contestate poate influenţa decizia organului electoral, 

organul electoral va amîna adoptarea deciziei pînă la emiterea unei hotărîri judecătoreşti 

irevocabile.  

Capitolul III. Modul de prezentare şi verificare a listelor de subscripţie 

30. După finalizarea colectării semnăturilor pentru susţinerea desfăşurării referendumului, 

dar nu mai tîrziu de ultima zi a termenului de colectare, indicată în legitimaţiile colectorilor, grupul 

de iniţiativă prezintă Comisiei Electorale Centrale procesul-verbal cu privire la totalizarea 

procedurii de colectare a semnăturilor şi listele de subscripţie numerotate şi sistematizate pe 

raioane şi localităţi pe teritoriul cărora au fost colectate semnăturile. 

31.  Listele de subscripţie pentru susţinerea candidatului independent trebuie să conţină 

semnăturile: 

a) a cel puţin 2000 şi cel mult 2500 de persoane cu drept de vot – la alegerea deputatului în 

Parlament; 

b) a 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 – la alegerea consilierului 

în consiliul local; 

c) a 5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţia respectivă, dar nu mai puţin de 

150 de persoane şi nu mai mult de 10 000 de persoane – la alegerea primarului. 

32.  Listele de subscripţie pentru susţinerea iniţierii referendumului trebuie să conţină 

semnăturile: 

a) a cel puţin 200 000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot – în cazul oricărui 

tip de referendum republican, cu excepţia celui constituţional, căruia i se aplică prevederile art. 141 

alin. (1) lit. a) din Constituţie; 

b) a 10 la sută din numărul cetăţenilor cu drept de vot care domiciliază pe teritoriul unităţii 

administrativ-teritoriale respective – în cazul referendumului local. 

33. Listele de subscripţie se depun: 



a) la Comisia Electorală Centrală – în cazul susţinerii candidatului independent la alegerea 

Parlamentului şi a iniţierii referendumului republican; 

b) la consiliul electoral de circumscripţie – în cazul susţinerii candidatului independent la 

alegerile locale; 

c) la consiliul local respectiv sau la autoritatea reprezentativă a unităţii administrativ-

teritoriale cu statut special – în cazul susţinerii iniţierii referendumului local, cu excepţia susţinerii 

iniţierii referendumului local pentru revocarea primarului; 

d) la judecătoria de sector (raională) sau municipală – în cazul susţinerii iniţierii 

referendumului local pentru revocarea primarului. 

34. La recepţionarea materialelor, Comisia de recepţionare, instituită prin hotărîrea CEC, 

verifică corespunderea numărului de liste de subscripţie cu numărul indicat în procesul-verbal cu 

privire la totalizarea procedurii de colectare a semnăturilor susţinătorilor referendumului 

republican şi indică în documentul (procesul-verbal) de predare-primire numărul de liste de 

subscripţie recepţionate, completate şi neutilizate, numărul de semnături declarate ale susţinătorilor 

referendumului, data şi ora primirii listelor de subscripţie. 

35. Organul electoral, după caz instanţa de judecată sau autoritatea administraţiei publice 

locale va supune verificării autenticitatea semnăturilor din listele de subscripţie în limita numărului 

stabilit la pct. 31 – 32 din prezentul Regulament. În cazul prezentării listelor de subscripţie ce 

conţin un număr mai mare de semnături decît cel stabilit, autoritatea competentă va verifica, 

aleatoriu, autenticitatea semnăturilor colectate în limita numărului maxim prevăzut, celelalte 

semnături colectate peste plafonul stabilit nu se verifică.   

36. Termenul de depunere a listelor de subscripţie cu semnăturile cetăţenilor la organul 

respectiv pentru verificare este: 

a) cel mai tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor – în cazul susţinerii candidatului 

independent la alegerile parlamentare sau locale; 

b) după expirarea termenului de colectare a semnăturilor – în cazul susţinerii iniţierii 

referendumului (republican - de la 2 la 3 luni; local – de la 30 la 60 de zile). 

37. În cazul susţinerii candidatului independent, listele de subscripţie se depun la organul 

electoral respectiv împreună cu documentele necesare pentru înregistrarea candidaţilor. 

38.  În cazul susţinerii iniţierii referendumului, listele de subscripţie se depun nu mai tîrziu 

de ultima zi a termenului de colectare a semnăturilor la organul respectiv împreună cu procesul-

verbal întocmit de grupul de iniţiativă în care se indică data înregistrării grupului de iniţiativă, 

numărul de semnături colectate, data încheierii colectării semnăturilor.  

39.  Nu se admite depunerea listelor de subscripţie suplimentare după ce organul respectiv 

a primit şi a înregistrat listele de subscripţie. 

40.  După depunerea listelor de subscripţie la organul respectiv, acesta verifică 

autenticitatea semnăturilor de pe listele de subscripţie care i-au fost prezentate, dreptul de vot al 

persoanelor înscrise în liste, adresa domiciliului: 

a) în termen de 5 zile – în cazul susţinerii candidatului independent; 

b) în termen de 15 zile – în cazul iniţierii referendumului. 

41. Dacă la verificarea listelor de subscripţie se depistează semnături false sau semnături 

repetate în mai multe liste, persoane care nu au dreptul la vot, persoane fictive sau care nu au 

domiciliu pe teritoriul respectiv, semnăturile persoanelor menţionate se consideră nevalabile şi se 

exclud.  

42. Listele de subscripţie întocmite pînă la data începerii perioadei de desemnare a 

candidaţilor sau a înregistrării grupului de iniţiativă pentru iniţierea referendumului, listele de 

subscripţie care nu au fost semnate de colectorul semnăturilor în modul stabilit la punctul 25 al 



prezentului Regulament, precum şi listele ce nu au fost autentificate prin ştampila autorităţii 

administraţiei publice locale se consideră nule şi neavenite. 

43. După verificarea listelor de subscripţie, organul respectiv întocmeşte o notă informativă 

privind rezultatele verificării listelor de subscripţie prezentate pentru susţinerea candidatului 

independent sau iniţierii referendumului (conform modelului arătat în Anexele nr. 5 şi 6 la 

prezentul Regulament) şi o aduce la cunoştinţa persoanelor interesate.  

44. După expirarea termenului de 6 luni din data înregistrării candidatului independent sau 

adoptării hotărîrii de către Comisia Electorală Centrală privind iniţierea sau respingerea 

referendumului republican, listele de subscripţie se nimicesc. În cazul referendumurilor locale, 

termenul de 6 luni se aplică de la data adoptării deciziei de către consiliul local sau instanţa de 

judecată. În cazul în care hotărîrile de iniţiere/desfăşurare a referendumului se contestă în instanţa 

de judecată, sau materialele se remit altor organe competente, listele de subscripţie se vor păstra 

pînă la soluţionarea definitivă a cauzei şi/ori emiterii unei hotărîri judecătoreşti irevocabile.  

45. Dacă la verificarea listelor de subscripţie se constată că nu este prezentat numărul 

necesar de semnături sau, în urma excluderii semnăturilor nevalabile, numărul lor s-a redus faţă de 

plafonul minim prevăzut la punctul 31-32 din prezentul Regulament, organul respectiv adoptă o 

hotărîre prin care respinge: 

a) înregistrarea candidatului independent, comunicîndu-i hotărîrea respectivă în termen de 

24 de ore de la adoptare; 

b) propunerea de a efectua referendumul, anulînd înregistrarea grupului de iniţiativă. 

46.  În cazul în care candidatul independent sau membrii grupului de iniţiativă nu sînt de 

acord cu  hotărîrea organului respectiv, aceasta poate fi contestată în organele electorale ierarhic 

superioare sau în instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare. 

 

Capitolul IV. Responsabilitatea persoanelor care colectează semnăturile şi ale susţinătorilor 

 

47. Persoanele care colectează semnăturile sînt responsabile de asigurarea autenticităţii 

datelor din listele de subscripţie şi sînt obligate să-i comunice cetăţeanului că acesta poate semna 

doar într-o singură listă de subscripţie, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul 4 din prezentul 

Regulament.  



 
Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind modul de întocmire, 

autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, 

aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014 

 

 

 
                                        Comisia Electorală Centrală 

 

 

 

 
CERERE 

 
 Subsemnatul(a)_________________________________________________, domiciliat(ă)  
                                                                               (numele, prenumele) 

pe adresa____________________________________________________________________ , în 

legătură cu faptul că doresc să ______________________________________________________  
                                                   (se indică motivul şi tipul scrutinului pentru care urmează a fi colectate semnăturile) 

____________________________________________________________________________________________ 

rog să-mi eliberaţi liste de subscripţie. 

 

 

___  ____________ 20__                                               ____________________ 
                      (data, luna)                                                                                                  ( semnătura)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Anexa nr. 2 

la Regulamentul privind modul de întocmire, 

autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, 

aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014 

 
Modelele legitimaţiilor pentru colectarea semnăturilor în listele de subscripţie 

 

a) Modelul legitimaţiei membrului grupului de iniţiativă pentru iniţierea referendumului: 

 

 
 

* Tipul referendumului: 

- referendum republican; 

- referendum republican constituţional; 

- referendum local  
 

** Semnătura persoanei responsabile: 

- preşedintele organului electoral; 

- preşedintele şedinţei judiciare; 

- primarul/secretarul consiliului local 
 

b) Modelul legitimaţiei persoanei împuternicite pentru colectarea semnăturilor în susţinerea 

candidatului independent: 

 

 
 

* Tipul alegerilor: 

- alegeri parlamentare; 

- alegeri parlamentare anticipate; 

- alegeri locale; 

- alegeri locale noi 

 

 



c) Modelul legitimaţiei pretendentului la calitatea de candidat independent: 

 

 
 

* Tipul alegerilor: 

- alegeri parlamentare; 

- alegeri parlamentare anticipate; 

- alegeri locale; 

- alegeri locale noi 
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Anexa nr. 3 

la Regulamentul privind modul de întocmire, 

autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, 

aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014 

  

______________________________________________________ 
             tipul alegerilor 

___  _____________  20___ 
                                                                                                                     

LISTA DE SUBSCRIPŢIE  nr. 000000 

                
Pentru funcţia electivă ________________________________________________________________ 
                                                                                                       

Numele şi prenumele candidatului _____________________________________________________        Satul (comuna) ________________________________________________________ 
          

Anul naşterii  ________________________________________________________________________         Oraşul (municipiul) ____________________________________________________ 

                          

Profesia (ocupaţia) ___________________________________________________________________         Raionul, UTA Găgăuzia ________________________________________________ 

 

Funcţia  ____________________________________________________________________________          Numele şi prenumele persoanei care colectează semnăturile 
                                                  

Locul de muncă _____________________________________________________________________ 

 

Domiciliul  __________________________________________________________________________ 

 

Apartenenţa politică __________________________________________________________________ 

 
____________________________________ 

 

Nr.  
curent 

Numele 

susţinătorului 

candidatului 
 

Prenumele 

susţinătorului 

candidatului 
 

Anul* 

naşterii 
 

 

Domiciliul 
 

Actul de identitate 

 

 

Data 

semnării 
 

Semnătura 

susţinătorului 

candidatului 
  

 

 

Notă 

(erori 

identificate) 

Seria 

 

Numărul 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

*Persoanele care împlinesc vîrsta de 18 ani în anul desfăşurării alegerilor indică ziua, luna şi anul naşterii.  



 

 

Nr.  
curent 

 

Numele  

susţinătorului 

candidatului 
 

Prenumele 

susţinătorului 

candidatului 
 

Anul* 

naşterii 
 

 

Domiciliul 
 

Actul de identitate 

 

 

Data semnării 
 

Semnătura 

susţinătorului 

candidatului 
  

 

Notă  

(erori 

identificate) Seria 

 

Numărul 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Confirm că înscrisurile au fost făcute de semnatari personal, benevol                                                                                         

şi în prezenţa mea _____________ (semnătura colectorului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                                                                                                             L.Ş                                         administraţiei publice locale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Anexa nr. 4 

la Regulamentul privind modul de întocmire, 

autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, 

aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014 

 

 

 
____________________________________________________________ 

tipul referendumului  

 

 

LISTA DE SUBSCRIPŢIE nr. 000000 

                        
 

Semnăturile colectate în satul (comuna)_________________, oraşul (municipiul)________________________, raionul___________________, UTA Găgăuzia 

 

 

Numele şi prenumele persoanei care colectează semnăturile_______________________________  
 

 

Întrebarea preconizată a fi supusă referendumului: 

 

Nr. 
curent  

 

Numele 

susţinătorului 

referendumului 

 

Prenumele 

susţinătorului 

referendumului 

 

Anul* 

naşterii 

 

 

Domiciliu 

 

Actul de identitate 

 
 

Data semnării 

 

Semnătura 

susţinătorului 

referendumului 

 

Notă  

(erori 

identificate) 
Seria 

 

Numărul 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
*Persoanele care împlinesc vîrsta de 18 ani la momentul semnării listei indică ziua, luna şi anul naşterii.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Nr.  
curent 

Numele 

susţinătorului 

referendumului 

 

Prenumele 

susţinătorului 

referendumului 

 

Anul* 

naşterii 

 

 

Domiciliu 

 

Actul de identitate 

 
 

Data semnării 

 

Semnătura 

susţinătorului 

referendumului 

 

Notă  

(erori 

identificate) 
Seria 

 

Numărul 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
           

Confirm că înscrisurile au fost făcute de semnatari personal, benevol                                                                                         

şi în prezenţa mea _____________ (semnătura colectorului)                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                             L.Ş                                         administraţiei publice locale 

              



 

Anexa nr. 5 

la Regulamentul privind modul de întocmire, 

autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie,  

aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014 
 

 

Notă informativă 

privind rezultatele verificării listelor de subscripţie prezentate  

de dl, dna ___________________________________, candidat independent  

pentru funcţia de _________________ la alegerile ____________________________ 

din ____ ______________ 20___ 

 

În ________________________________ la data de ____ ____________20___ au fost 
                 (denumirea organului electoral) 

prezentate _________ liste de subscripţie, conţinînd _________ semnături ale 

susţinătorilor. 

__________________________________ a verificat autenticitatea datelor din listele de                                                                                  
(denumirea organului electoral) 

subscripţie, în număr de ____________ liste, conţinînd ____________ semnături. 

 
 În urma verificării listelor de subscripţie, au fost constatate următoarele încălcări ale 

prevederilor Codului electoral:  

 

În liste lipsesc: 

- semnăturile la ________ persoane;  

- data semnăturii la ___________ persoane; 

- seria şi/sau numărul actului de identitate la __________ persoane.  

 

Alte încălcări: 

- introduse semnături false sau repetate la __________ persoane; 

- incluse persoane care nu locuiesc în localitatea respectivă __________; 

- la _________ persoane care împlinesc în anul desfăşurării alegerilor vîrsta de 18 ani nu sînt 

indicate ziua, luna şi anul naşterii.  

 

Din ________ liste în care lipseşte semnătura colectorului se exclud _______ persoane. 

Din ______ liste pe care nu a fost aplicată ştampila primăriei se exclud _____ persoane.  

 

În total ___________ semnături ale susţinătorilor se consideră nule. 

  

Sînt considerate valabile _________ semnături ale susţinătorilor. Numărul semnăturilor valabile 

colectate permite/nu permite înregistrarea dlui, dnei ________________________ în calitate de 

candidat independent la funcţia de ___________________________________. 
 

                Membrul 

________________________                                                                         ______________ 
   (denumirea organului electoral)                   (semnătura) 

 

______ _____________ 20___. 

 



 

Anexa nr. 6 

la Regulamentul privind modul de întocmire,  

autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, 

aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014 
 

Notă informativă 

privind rezultatele verificării listelor de subscripţie prezentate  

de membrii grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea   

referendumului ____________________________ din ____ ______________ 20___ 
                                                           ( tipul referendumului) 

_____________________________________________________________________ 
(problema supusă referendumului) 

În ____________________________________________ la data de __ _________20__  
    (denumirea organului care efectuează verificarea listelor de subscripţie) 

au fost prezentate ______ liste de subscripţie, conţinînd ______ semnături ale susţinătorilor. 

__________________________________________________ a verificat autenticitatea                                                                                  
(denumirea organului care efectuează verificarea listelor de subscripţie)  
datelor din listele de subscripţie, în număr de ________ liste, conţinînd ________ semnături. 
 

În urma verificării listelor de subscripţie, au fost constatate următoarele încălcări ale prevederilor 

Codului electoral:  
 

În liste lipsesc: 

- semnăturile la ________ persoane;  

- data semnăturii la ___________ persoane; 

- seria şi/sau numărul actului de identitate la _________ persoane.  
 

Alte încălcări: 

- semnături false sau repetate la __________ persoane; 

- incluse persoane care nu locuiesc în localitatea respectivă __________; 

- la _________ persoane care împlinesc în anul desfăşurării referendumului vîrsta de 18 ani nu sînt 

indicate ziua, luna şi anul naşterii.  
 

Din _______ liste în care lipseşte semnătura colectorului se exclud _______ persoane. 

Din ______ liste pe care nu a fost aplicată ştampila primăriei se exclud _____ persoane. 

Din _____ liste, au fost colectate pînă la înregistrarea grupului de iniţiativă ____ liste  . 

Din ______ liste, nu a fost expusă întrebarea sau întrebările preconizate a fi supuse referendumului 

în ______ liste.  

 

În total ___________ semnături ale susţinătorilor se consideră nule. 
  

*
 
Sînt considerate valabile _________ semnături ale susţinătorilor. Numărul semnăturilor valabile 

colectate permite Comisiei Electorale Centrale să adopte o hotărîre cu privire la iniţierea 

referendumului republican sau respingerea propunerii de a efectua referendumul republican şi 

anularea înregistrării grupului de iniţiativă.  
 

** Sînt considerate valabile _________ semnături ale susţinătorilor. Numărul semnăturilor valabile 

colectate permite ________________________________________________________            
                                                                                (denumirea consiliului local respectiv)  

_______________________________________________________________________________________________

______ 

                    (sau autorităţii reprezentative a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special) 

să adopte decizia privind desfăşurarea referendumului local sau refuzul de a-l efectua.    
 

     Membrul (persoana responsabilă) 

_______________________________                                       _________________ 
        (denumirea organului care efectuează                                                                          ( semnătura) 

               verificarea listelor de subscripţie) 
______ _____________ 20___. 



 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____,  Contra ____2_____, S-au abţinut ___1_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2682 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

stabilirea locului şi timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea candidaţilor 

pentru funcţia de deputat la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

„În temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 81 din 28 mai 2014, prin care a 

fost stabilită data de 30 noiembrie 2014 pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului, şi în 

conformitate cu prevederile art. 18, 26, 44 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi pct. 4 - 8 din Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1811 din 5 august 2008, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ş t e: 
 

1.Primirea documentelor, depuse de solicitanţi în vederea înregistrarii lor în calitate de 

candidaţi la funcţia de deputat la alegerile parlamentare din 30 noiembrie se va efectua începînd cu 

data de 3 octombrie 2014 pînă la data de 30 octombrie 2014, pe adresa: municipiul Chişinău, str. 

V. Alecsandri, nr.119, biroul 307, după cum urmează. 

a) 3 octombrie, între orele 12.00 – 16.00; 

b) 6 – 29 octombrie, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00- 16.00; 

c) 30 octombrie, între orele 9.00 - 17.00. 

2. Se constituie Comisia de tragere la sorţi în vederea stabilirii ordinii de primire a 

documentelor, în următoarea componenţă:  

Iurie Ciocan - preşedinte;  

Andrei Volentir - membru; 

Ludmila Lupaşco - membru. 

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. 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze întrebări la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl V.Moțarschi – a întrebat raportorul dacă la stabilirea programului de primire a documentelor  

s-a ținut cont de Regulamentul cu privire la tragerea la sorți. 

Raportorul A.Volentir – a răspuns că, zilnic, după finalizarea programului de primire a 

documentelor peste o oră - la ora 17.00 a zilei în care doi sau mai mulţi pretendenţi au depus actele 

spre înregistrare, organul electoral se convoacă pentru a organiza tragerea la sorţi în prezenţa 

pretendenţilor respectivi în vederea determinării ordinii de înscriere în buletinul de vot a acestora. 

Dl V.Moțarschi – a menționat că în Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți sunt 

informații care se referă la ora depunerii documentelor. 

Președintele de ședință Șt.Urîtu – a solicitat șefei Direcției management alegeri să precizeze 

graficul primirii documentelor.  

Dna L.Lupașco – a precizat că limita de timp pentru depunerea documentelor este în fiecare zi 

pînă la ora 16.00, iar în ultima zi, documentele se depun pînă la ora 17.00, aceste termene sunt 

prevăzute  la pct.10 și pct.15 din Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți. 

Raportorul A.Volentir – a menționat că o altă limită de timp sunt cele 24 de ore care trebuie să 

treacă din momentul adoptării prezentei hotărîri pentru începerea primirii documentelor. 



 

Dl A.Simionov – a întrebat raportorul de ce a fost determinată stabilirea orei 12.00 în data de 3 

octombrie, pentru începerea primirii documentelor. 

Raportorul A.Volentir – după cum cunoașteți hotărîrile adoptate în ședință se publică pe pagina 

web a Comisiei în termen de 24 ore, ipotetic, această hotărîre va fi publicată cel tîrziu mîine între 

orele 11.00 –12.00, din acel moment decurge termenul de 24 ore. Aceste calcule au fost efectuate 

pentru a nu fi încălcat termenul de începere a primirii documentelor.  

Dl A.Simionov –  pornind de la faptul că hotărîrea Comisiei intră în vigoare la momentul adoptării 

și în sală sunt prezente mijloacele de informare în masă, putem să elaborăm un comunicat de presă 

pentru ca formațiunile politice să înceapă pregătirile pentru a se prezenta pentru depunerea 

documentelor la Comisia Electorală Centrală. 

Raportorul A.Volentir – a răspuns că odată cu intrarea în vigoare a hotărîrii Parlamentului 

privind stabilirea datei alegerilor, exemplificînd că acea hotărîre a afost adoptată în luna iulie, însă 

a intrat în vigoare cînd a fost publicată – la data de 15 septembrie 2014. 

Dl A.Simionov –  a menționat că hotărîrea intră în vigoare la data adoptării.  

Raportorul A.Volentir – a menționat că pct.3 din proiectul de hotărire prevede „Prezenta hotărîre 

se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova”, în perioada electorală nu se indică data intrării în vigoare a hotărîrii. Avînd în vedere că 

de ieri pînă astăzi s-a tergiversat aprobarea modelului listelor de subscripție, potențialii candidați 

independenți au la dispoziție din ce în ce mai puțin timp pentru colectarea semnăturilor.  

Dl V.Moțarschi –  a atras atenția la prevederile art. 44 alin.2 „Intervalul de timp dintre momentul 

adoptării hotărîrii de stabilire a locului și timpului primirii documentelor și ora stabilită pentru 

primirea documentelor trebuie să fie de cel puțin 24 ore”. La fel, consideră că cei mai mulți 

concurenți electorali vor dori să se înregistreze în prima zi, pentru că miza mare este locul I în 

buletinul de vot, respectiv intervalul de timp dintre ora 12.00  și 16.00 ar putea fi insuficient. 

Raportorul A.Volentir – a menționat că următoarea chestiune în ordinea de zi este „Cu privire la 

constituirea comisiei de recepţionare şi verificare a documentelor electorale (...)”. Această Comisie 

va fi compusă din 15 membri și va reuși să facă față tuturor solicitărilor. Practica anterioară a 

demonstrat că în prima zi de înregistrare a concurenților electorali se prezintă un număr de la 5-10  

concurenți electorali. 

 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze propuneri  la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a propus să fie modificat programul de primire a documentelor  la data de 3 

octombrie, între orele 9.00 – 16.00. 

Raportorul A.Volentir – a răspuns că nu acceptă propunerea, de aceea urmează a fi supusă 

votului. 

Dl A.Simionov –  a întrebat raportorul cîte persoane s-au adresat pentru eliberarea listelor de 

subscripție. 

Dl Șt.Urîtu – a răspuns că la Comisie s-a adresat cel puțin o persoană pentru eliberarea listelor de 

subscripție. 

Dl E.Răducan – a propus la pct.2 din proiect să fie modificată componența comisiei de tragere la 

sorți: dl A.Volentir să fie substituit cu dl V.Moțarschi. 

Dl V.Moțarschi – a solicitat să fie inclus în comisia de tragere la sorți în vederea stabilirii ordinii 

de primire a documentelor. 

Dl V.Gafton – a propus ca să fie completat numărul comisiei de tragere la sorți de la 3 la 5 

membri.  

Raportorul A.Volentir – a solicitat ca propunerile înaintae să fie supuse votului. 



 

 

Preşedintele de şedinţă Șt.Urîtu a supus votului propunerea dlui A.Simionov de modificare a 

programului de primire a documentelor de la 9.00 -16.00.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____,  Contra ____1_____, S-au abţinut ___1_____. 

 

Președintele de ședință a precizat că propunerea supusă votului a fost acceptată cu votul majorității 

membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Dl E.Răducan – a menționat că își retrage propunerea în favoarea propunerii înaintate de dl 

V.Gafton. 

Dna L.Lupașco – a atras atenția că în componența comisiei de tragere la sorți este stabilit un 

număr de 3 persoane. 

Dl V.Moțarschi – a menționat că în componența comisiei de tragere la sorți este necesar de a fi 

inclus și un membru nepermanent. 

Dl Șt.Urîtu – personal acceptă propunerea. 

Dl A.Volentir– în calitate de raportor nu are nimic împotrivă doar că la ședința Comisiei de ieri 

membrii nepermanenți nu au fost prezenți.  

Dl A.Simionov – a replicat că potrivit Regulamentului de activitate a Comisiei, membrii sînt în 

drept să părăsească ședința în semn de protest în cazul în care nu sunt de acord cu o chestiune. 

 

Preşedintele de şedinţă Șt.Urîtu a supus votului propunerea dlui E.Răducan de a substitui 

candidatura dlui A.Volentir prin candidatura dlui V.Moțarschi. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____,  Contra ____2_____, S-au abţinut ___2_____. 

 

Președintele de ședință Șt.Urîtu a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată. 

 

Dl V.Moțarschi – a solicitat să fie supusă votului candidatura sa, ca reprezentant al membrilor 

nepermanenți în componența comisiei de tragere la sorți. 

Dl Șt.Urîtu – a propus ca propunerea înaintată să fie supusă votului nominal sau secret. 

Raportorul A.Volentir – a precizat că în calitate de persoană nominalizată în componența 

comisiei de tragere la sorți se retrage în favoarea candidaturii dlui V.Moțarschi pentru a exclude 

careva suspiciuni. 

 

Președintele de ședință Șt.Urîtu a solicitat raportorului să dea citire proiectului de hotărîre cu 

modificările respective. 

 

Raportorul A.Volentir a dat citire proiectului de hotărîre: 

„În temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 81 din 28 mai 2014, prin care a 

fost stabilită data de 30 noiembrie 2014 pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului, şi în 

conformitate cu prevederile art. 18, 26, 44 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi pct. 4 - 8 din Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1811 din 5 august 2008, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ş t e: 
 

1.Primirea documentelor, depuse de solicitanţi în vederea înregistrarii lor în calitate de 

candidaţi la funcţia de deputat la alegerile parlamentare din 30 noiembrie se va efectua începînd cu 

data de 3 octombrie 2014 pînă la data de 30 octombrie 2014, pe adresa: municipiul Chişinău, str. 

V. Alecsandri, nr.119, biroul 307, după cum urmează. 



 

a) 3 octombrie – 29 octombrie, în zilele de luni – vineri între orele 9.00 – 16.00; 

b) 30 octombrie, între orele 9.00 - 17.00. 

2. Se constituie Comisia de tragere la sorţi în vederea stabilirii ordinii de primire a 

documentelor, în următoarea componenţă:  

Iurie Ciocan - preşedinte;  

Vadim Moțarschi - membru; 

Ludmila Lupaşco - membru. 

         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 ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2683  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Comisiei de recepţionare şi verificare a documentelor electorale pentru înregistrarea 

candidaţilor la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014”:  

„În temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 81 din 28 mai 2014, prin care a 

fost stabilită data de 30 noiembrie 2014 pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului, şi în 

conformitate cu art. 18, 26, 44 şi 78 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se constituie Comisia de recepţionare şi verificare a documentelor electorale pentru 

înregistrarea candidaţilor la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, în 

următoarea componenţă: 

1) Ciocan Iurie, preşedinte; 

2) Urîtu Ştefan, membru; 

3) Volentir Andrei, membru; 

4) Gafton Vasile, membru; 

5) Guţu Svetlana, membru; 

6) Modrîngă Vitalie, membru; 

7) Moţarschi Vadim, membru; 

8) Răducan Eduard, membru; 

9) Simionov Alexandru, membru; 

10) Lupaşco Ludmila, membru; 

11) Cebanchi Galina, membru; 

12) Flocosu Dana, membru; 

13) Puiu Marian, membru; 

14) Angheli Cristina – membru; 

15) Jumiga Olesea – membru. 

2. Dacă se prezintă un singur pretendent pentru depunerea documentelor sau, după ce se 

efectuează tragerea la sorţi în vederea stabilirii ordinii de primire a documentelor pentru 

înregistrarea candidaţilor la alegerile Parlamentului Republicii Moldova, preşedintele Comisiei 

deleagă 2 membri pentru a recepţiona, în baza unui act de predare-primire, documentele electorale.  

3. În decurs de 7 zile de la recepţionarea setului de documente, membrii delegaţi verifică 

corectitudinea şi autenticitatea documentelor prezentate şi întocmesc o notă informativă privind 

rezultatele verificării. 

4. 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. 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze întrebări sau propuneri  la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a propus ca în componența Comisiei de recepţionare şi verificare a documentelor 

electorale să fie inclus un jurist din contul Direcției management alegeri. 

Raportorul A.Volentir – a răspuns că responsabilitatea directă este a Direcției Management 

alegeri, de aceea plenar trebuie să fie implicați, iar Direcția juridică va aviza ulterior proiectele de 

hotărîre propuse spre examinare în ședință. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2684  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Președintele ședinței a constatat că ordinea de zi a fost epuizată și a declarat ședința închisă. 

 

 

 

Preşedintele ședinței 

 

 

                                                  Ștefan URÎTU 

 

Secretarul ședinței 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.: Maria Sarev 

Tel.: 022-201- 898 

 

Andrei VOLENTIR 

 

 

             

 


