
HOTĂRÎRE 

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind întocmirea,  

administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin  

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014 
 

În scopul reglementării procedurii de întocmire, administrare, difuzare și actualizare a 

listelor electorale și în temeiul art. 18 alin. (2) și art. 22 alin. (2) lit. a) și c), art. 44, art. 45,          art. 

54, art. 58 și art. 60 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ș t e: 
 

1. Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor 

electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014, 

se modifică și se completează după cum urmează: 
 

1) la punctul 3, litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) suplimentare, inclusiv pentru secţiile de votare din afara ţării și cele pentru localitățile 

din stînga Nistrului (Transnistria), conform modelelor din anexele nr. 4, nr. 5 și nr. 51;” 

2) punctul 7 va avea următorul cuprins: 

„7. Biroul electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinul de vot, conform 

listei electorale, numai după prezentarea de către alegător a tichetului, eliberat de operatorul SIAS 

„Alegeri”, în care este înscris numărul de ordine al alegătorului în lista electorală de către operator, 

imediat după verificarea de către operator a datelor din actul de identitate al alegătorului în SIAS 

”Alegeri” şi înregistrarea faptului participării alegătorului la votare.”  

3) la punctul 8, cifra „3000” se înlocuiește cu cifra „5000”, iar cuvintele „de stat” se 

substituie cu cuvîntul „română”; 

4) punctul 13 se completează în final cu o nouă propoziție cu următorul cuprins: „În cazul 

internării alegătorlor în ziua votării, cererile pot fi făcute în scris, inclusiv transmise prin 

intermediul conducătorilor instituţiilor respective sau în baza listei întocmite de către aceștia, pînă 

la ora 15.00 dacă se prezintă și certificatul medical.”; 

5) la punctul 17, cuvîntul „angajații” se înlocuiește cu cuvîntul „membrii”; 

6) la punctul 23, cifra „40” se înlocuiește cu cifra „45”; 

7) la punctul 27, cifrele „65-68” se înlocuiesc cu cifrele „71-74”; 

8) la punctul 28, sintagma „parlamentare,” se exclude; 

9) secțiunea 5 va avea următorul cuprins: 

„Secţiunea 5. Procedura de eliberare a certificatelor pentru drept de vot alegătorilor de 

către biroul electoral al secţiei de votare  

32. În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa în perioada dintre data 

întocmirii listelor electorale şi data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare corespunzător 

domiciliului precedent, la solicitarea alegătorului şi pe baza actului de identitate acceptat pentru 

participarea la votare, îi eliberează un certificat pentru drept de vot (conform modelului din anexa 

nr. 14). Alegătorul care a primit certificat pentru drept de vot confirmă primirea acestuia, 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. 

În cazul alegerilor parlamentare în circumscripţii uninominale, certificatul pentru drept de vot se 

eliberează dacă noul domiciliu este pe teritoriul aceleiaşi circumscripţii uninominale.  

321. În cazul alegerilor parlamentare în circumscripţii uninominale, al alegerilor locale sau 

referendumurilor locale vor fi acceptate doar certificatele pentru drept de vot de pe teritoriul 

circumscripţiei respective. 

322. În cazul alegerilor parlamentare, alegătorului i se eliberează un singur certificat pentru 

drept de vot care se va putea utiliza atît pentru exercitarea dreptului la vot în circumscripția 

națională, cît și pentru cea uninominală. În acest caz, certificatul pentru drept de vot va fi acceptat 

la oricare secție de votare din cadrul circumscripției naționale, iar în cazul execitării concomitente 



a dreptului la vot în circumscripția uninominală, doar la secția de votare din circumscripția 

uninominală pe teritoriul căruia își are domiciliul alegătorul.  

33. În cazul alegerilor și referendumurilor locale, în baza certificatelor pentru drept de vot 

vor putea vota doar membrii biroului electoral și operatorii SIAS „Alegeri” în secţia de votare în 

care îşi desfăşoară activitatea, în cadrul aceleiaşi circumscripţii electorale, după înscrierea lor în 

lista suplimentară de către secretarul biroului electoral respectiv care va asigura eliberarea 

buletinelor de vot în funcţie de tipul alegerilor la care participă membrii biroului.  

34. Alegătorul căruia i s-a eliberat certificatul pentru drept de vot confirmă primirea acestuia, 

semnînd în lista electorală de bază în dreptul numelui său, la rubrica „Notă”. În aceeaşi rubrică se 

indică data eliberării, numărul certificatului pentru drept de vot şi numele membrului biroului 

electoral care l-a eliberat.  

341. În cazul organizării turului doi de scrutin, certificatele pentru drept de vot eliberate în 

primul tur de scrutin nu pot fi utilizate. 

342. Prevederile prezentei secțiuni nu se aplică pentru secțiile de  votare constituite în  

străinătate și cele din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria).” 

10) la punctul 35, sintagma „lit. d) și e)” se înlocuiește cu sintagma „lit. d)-f1), h) şi i)”, iar 

după cuvintele „constituit în străinătate” se introduce textul „și cel constituit pentru localitățile din 

stînga Nistrului (Transnistria)”; 

11) punctul 36: 

la litera b), după cuvintele „certificate pentru drept de vot” se introduce textul „în condițiile 

secțiunii 5 din capitolul II”; 

la litera c), după textul „înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă vor putea vota” se introduce 

textul „ , în cazul alegerilor prezidențiale și referendumului republican,” 

12) punctul se completează cu litera f1) cu următorul cuprins: 

„f1) cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot din stînga Nistrului (Transnistria), cu locul 

de trai permanent sau temporar înregistrat în localitățile aflate provizoriu în afara controlului 

suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova, confirmat în actul de identitate prin 

mențiunea despre domiciliu sau reședință. În acest caz, alegătorii își vor putea exercita dreptul la 

vot în oricare din secțiile de votare distincte care se află sub controlul constituțional al autorităților 

Republicii Moldova și atribuite circumscripțiilor uninominale constituite în acest sens;” 

13) la punctul 37, sintagma „lit. d) și e)” se înlocuiește cu sintagma „lit. d), e), h) şi i)”, iar 

după cuvintele „în ziua precedentă votării” se introduc cuvintele „sau în ziua votării în condițiile 

pct. 13 din prezentul regulament”; 

14) la punctul 38, sintagma „lit. d) și e)” se înlocuiește cu sintagma „lit. d), e) şi h)”; 

15) la punctul 43, cifra „55” se înlocuiește cu cifra „60”, iar sintagma „lit. d) și e)” se 

înlocuiește cu sintagma „lit. d), e) şi h)”; 

16) capitolul VI se abrogă; 

17) în Anexa nr. 7 la regulament, cifra „39” se înlocuiește cu cifra „44”; 

18) în Anexa nr. 9 la regulament, cifra „40” se înlocuiește cu cifra „45”; 

19) în Anexa nr. 12 la regulament, cifra „39” se înlocuiește cu cifra „44”; 

20) Regulamentul se completează cu anexele nr. 51 și nr. 14 cu următorul cuprins: 

 

 

 

 



„Anexa nr. 51 

la Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea  

listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 2674 din 25 septembrie 2014 

 

LISTA ELECTOALĂ SUPLIMENTARĂ 

 



Anexa nr. 14 

la Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea  

listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 2674 din 25 septembrie 2014 

 

 

Modelul certificatului pentru drept de vot 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Președintele 
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