
 

H O T Ă R Î R E  
pentru modificarea și completarea punctului 7 din Regulamentul privind statutul 

observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin Hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006 

 

În scopul corelării dispozițiilor Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura 

de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 

octombrie 2006, cu noile prevederi ale Codului electoral, adoptate prin Legea nr. 154 din 20 iulie 

2017, și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 59 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale 

Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, art. 14 alin. (1) din 

Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, se modifică și se 

completează după cum urmează:  
1) punctul 7 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a 

acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, se 

completează la final cu o nouă propoziție cu următorul cuprins: „În cazul alegerilor 

parlamentare, partidele politice/blocurile electorale care și-au înregistrat candidații în 

circumscripția națională, candidații pentru funcția de deputat desemnați de partidele 

politice/blocurile electorale și candidații independenți înregistrați în circumscripția uninominală 

pot avea doar un singur observator într-o secție de votare.”;  
2) la punctul 9, după cuvintele „care solicită acreditarea”, se include textul „lista persoanelor a 

căror acreditare se solicită, conform modelului din Anexa nr. 1
1
”, mai departe după text;  

3) anexa nr. 1 se dă într-o nouă redacție (conform modelului anexat la prezenta hotărîre);  

4) regulamentul se completează cu anexa nr. 1
1
 cu următorul cuprins: 

 
 

Anexa nr. 1
1 

la Regulamentul privind statutul observatorilor  
și procedura de acreditare a acestora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista persoanelor a căror acreditare se solicită în vederea monitorizării 
 

_______________________________________________________ 
(se indică tipul și data scrutinului) 



       

       
         

        

Nr. Numele, Data, luna, Seria, numărul Domiciliul  Semnătura  

 prenumele anul nașterii actului de    persoanei*  

   identitate      

         

         

         
 
 

 

________________________ 

(data) 

 

 

________________________________ 

(semnătura conducătorului instituției) 
 

 

* Persoana a cărei acreditare se solicită, va semna personal în listă, pentru faptul că acceptă prelucrarea datelor cu 

caracter personal care o vizează, de către organul electoral în scopul acreditării în calitate de observator, precum și 
în scopuri statistice. Drepturile subiectului de date cu caracter personal sînt stabilite la art. 12-18 din Legea nr. 133 

din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

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

Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președintele  

Comisiei Electorale Centrale Alina RUSSU 

Secretarul  

Comisiei Electorale Centrale Veaceaslav AGRIGOROAE 

Chișinău, ___ ___________ 2018  

Nr.  



 

Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind statutul observatorilor 

și procedura de acreditare a acestora 
 

 

Comisia Electorală Centrală 
 

 

FORMULAR  
pentru acreditarea observatorilor internaţionali  

APPLICATION FORM  
for the accreditation as a foreign (international) observer   

1. Numele 

Family name  
2. Prenumele 

First name  
3. Data nașterii (ziua, luna, anul) 

Date of birth (day, month, year)  
4. Cetățenia 

Citizenship  
5. Seria,   numărul   și   tipul   pașaportului 

(diplomatic, oficial, ordinar)  
Passport number and type: (diplomatic, official, 
ordinary)  

6. Data și locul eliberării pașaportului 
Date and place of issue of passport  

7. Data valabilității (ziua, luna, 
anul) Valid until (day, month, year)  

8. Instituția pe care o reprezentați (denumirea 

completă, adresa, telefon, fax, e-mail) 
Represented organization (full name, address, 
phone, fax, e-mail)  

9. Funcția deținută și locul de muncă 
Position and place of work  

10. Informația de contact 

(e-mail, mobil, telefon)  
Contact information of the applicant 

(e-mail, mobile, telephone)  
11. Data sosirii în Republica Moldova 

Arrival date in the Republic of Moldova  
12. Data plecării din Republica Moldova 

Departure date from the Republic of Moldova  
Data 
Date  
Semnătura 

Signature   
Consimt prelucrarea datelor cu caracter personal care mă vizează, de către Comisia Electorală Centrală, 

în scopul acreditării în calitate de observator, precum și în scopuri statistice pentru perioada necesară 

atingerii acestora. Declar că drepturile subiectului de date cu caracter personal, stabilite la art. 12-18 din 

Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, îmi sînt cunoscute.  
I hereby express my consent to the processing of my personal by the Central Election Commission, for the 
accreditation as an observer, as well as for statistical purposes, for the period necessary to achieve the above 
mentioned activities. I hereby declare that I’m informed about the rights of the subject of personal data, as 
established in the Articles 12 to 18 of the Law No. 133 of 8 July 2011 on Personal Data Protection. 



 


