
Aprobat 

                                                                           prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

                                                                                                       nr.1811 din 5 august 2008, 

modificat şi completat prin hotărîrile CEC 

nr.3569 din 5 octombrie 2010, 

nr.45 din 12 aprilie 2011, 

nr.125 din 22 aprilie 2011, 

 nr. 117 din 18 august  2016  

 
Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorţi 

 

I. Dispoziţii generale 

1. Prezentul Regulament stabileşte următoarele proceduri de tragere la sorţi: 

a) în vederea stabilirii ordinii de primire a documentelor de la candidaţii desemnaţi, 

persoanele propuse pentru înregistrare în calitate de reprezentanţi cu drept de vot consultativ sau 

persoanele împuternicite prin procură de către partide, organizaţii social-politice, blocuri 

electorale sau candidaţi independenţi (în continuare – pretendenţi), depuse pentru înregistrare la 

organele electorale; 
Pct.1 lit. a)  modificat și completat prin hot.CEC nr.45 din 12.04.2011, nr.125 din 22.04.2011, 

nr. 117 din 18 august  2016 

b) în vederea determinării ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de 

vot; 

c) în vederea accederii la turul al doilea de scrutin pentru funcția de Președinte al 

Republicii Moldova și funcția de primar. 
Pct.1 lit. c)  introdusă prin hot. CEC nr. 117 din 18 august  2016  

2. Pentru efectuarea tragerii la sorţi, organul abilitat în conformitate cu punctele 6 și9 din 

prezentul Regulament, în prezenţa pretendenţilor pregăteşte bilete într-un număr egal cu numărul 

pretendenţilor, le numerotează cu cifrele 1, 2, 3... n, le pune în plicuri şi le introduce într-o urnă, 

al cărei interior este demonstrat în prealabil tuturor pretendenţilor pentru a se convinge că nu 

conţine şi alte bilete. În cazul alegerilor locale tragerea la sorţi se efectuează pentru fiecare 

funcţie electivă aparte. 
Pct.2  modificat prin hot. CEC nr.45  din 12.04.2011, nr.125 din 22.04.2011 

3. Ordinea de primire a documentelor pentru înregistrare nu va influenţa ordinea de 

înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot.  

 

II. Procedura de tragere la sorţi în vederea stabilirii ordinii de primire a 

documentelor de la pretendenți, depuse pentru înregistrare la organele electorale 
denumirea capitolului  II modificată  prin hot. CEC nr. 117 din 18 august  2016  

4. În conformitate cu art.44 alin.(2) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală, 

consiliile electorale de circumscripţie respective, în termen de 2 zile de la începerea perioadei de 

desemnare a candidaţilor, fac publică informaţia privind locul (biroul), data şi ora primirii 

documentelor, adoptînd în acest sens o hotărîre. Intervalul de timp dintre momentul adoptării 

hotărîrii cu privire la stabilirea locului şi timpului primirii documentelor şi ora stabilită pentru 

primirea documentelor este de cel puţin 24 de ore. 
Pct.4  completat prin hot. CEC nr. 117 din 18 august  2016  



5. În cazul în care în ziua stabilită pentru primirea documentelor pretendenţii depun în 

acelaşi timp toate documentele necesare pentru înregistrare, ordinea de primire a documentelor 

se stabileşte prin tragere la sorţi. La tragerea la sorţi participă numai acei pretendenţi care s-au 

prezentat concomitent la ora stabilită de organul electoral.  
Pct.5  modificat prin hot. CEC nr.45  din 12.04.2011, nr.125 din 22.04.2011 

 6. Pentru efectuarea procedurii de tragere la sorţi în vederea stabilirii ordinii de primire a 

documentelor, organul electoral creează, prin hotărîre, o comisie din cel puțin trei persoane.  

La alegerile parlamentare și prezidențiale, pentru primirea documentelor de la 

pretendenţi, Comisia Electorală Centrală constituie, prin hotărîre, o comisie pentru recepționarea 

și verificarea documentelor, din componența căreia fac parte atît membrii Comisiei, cît şi 

funcţionari ai Aparatului CEC. 

La alegerile locale, comisia pentru recepționarea și verificarea documentelor se 

constituie, prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripție respectiv, din rîndul membrilor 

acestuia. 

Comisia se creează cel tîrziu în ajunul zilei stabilite pentru primirea documentelor. 
Pct.6  modificat și completat  prin hot. CEC nr. 117 din 18 august  2016  

7. Pretendenţii, în prezenţa membrilor comisiei, extrag pe rînd biletele din urnă. Numărul 

extras este numărul de rînd conform căruia se vor depune documentele necesare pentru 

înregistrare în calitate de concurent electoral. Pretendentul care extrage biletul indică pe versoul 

acestuia numele, prenumele, data extragerii și aplică semnătura. Biletele extrase se anexează la 

procesul-verbal cu privire la tragerea la sorți. 
Pct.7  modificat și completat prin hot. CEC nr.45  din 12.04.2011, nr.125 din 22.04.2011,  

nr. 117 din 18 august  2016  

8. Comisia întocmeşte un proces-verbal în care indică rezultatele tragerii la sorţi. 

Procesul-verbal este semnat de toţi membrii prezenți. O copie a procesului-verbal se înmînează 

fiecărui pretendent. 
Pct.8 modificat și completat  prin hot. CEC nr. 117 din 18 august  2016  

 

III. Procedura de tragere la sorţi în vederea determinării ordinii de înscriere a 

concurenţilor electorali în buletinul de vot 

9. În conformitate cu art.48 alin.(3) din Codul electoral, concurenţii electorali se înscriu 

în buletine în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată zilnic de către organul electoral 

respectiv. 

10. 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. 
Pct.10  modificat prin hot. CEC nr.125 din 22.04.2011  

11. Pretendenţii, în prezenţa membrilor organului electoral, extrag pe rînd biletele din 

urnă, indicînd pe versoul acestora numele, prenumele, data extragerii și aplică semnătura. 

Biletele extrase se anexează la procesul-verbal cu privire la tragerea la sorți. Tragerea la sorţi se 

va efectua în ordinea depunerii de către aceştia a documentelor spre înregistrare. Numărul extras 

este numărul de rînd conform căruia pretendentul va fi înscris în buletinul de vot după 

înregistrarea acestuia în calitate de concurent electoral de către organul electoral respectiv.  
Pct.11 modificat și completat prin hot. CEC nr.125 din 22.04.2011, nr. 117 din 18 august  2016  



12. În cazul în care unul sau mai mulţi pretendenţi care au depus în aceeaşi zi actele spre 

înregistrare nu s-au prezentat la sfîrşitul zilei la organul electoral pentru efectuarea tragerii la 

sorţi în vederea determinării ordinii de înscriere în buletinul de vot, organul electoral stabileşte 

pentru ziua următoare şedinţa la care se va efectua tragerea la sorţi cu informarea repetată a 

pretendenților respectivi. Dacă unul dintre pretendenţi nu se prezintă la şedinţa repetată, tragerea 

la sorţi se va efectua în lipsa acestuia, fapt care urmează să fie consemnat în procesul-verbal. În 

acest caz, pretendentului care nu s-a prezentat i se atribuie următorul număr de ordine.  

În situaţia în care nu se prezintă doi sau mai mulţi pretendenţi, organul electoral respectiv 

va supune extragerii un număr de bilete (cu ordinea corespunzătoare de înscriere în buletinul de 

vot) ce va corespunde numărului de pretendenţi prezenţi la şedinţă. Pretendenţilor absenţi li se 

vor atribui numerele de ordine rămase nedistribuite în corespundere cu consecutivitatea 

depunerii de către ei a actelor de înregistrare. 
Pct.12 modificat şi completat prin hot. CEC nr.125 din 22.04.2011, nr. 117 din 18 august  2016  

13. Organul electoral va întocmi un proces-verbal cu privire la ordinea de înscriere în 

buletinul de vot a pretendenţilor respectivi, care va fi semnat de toţi membrii prezenți. O copie a 

procesului-verbal se înmînează fiecărui participant. 
Pct.13 modificat și completat prin hot. CEC nr.125 din 22.04.2011, nr. 117 din 18 august  2016  

14. În cazul în care în aceeași zi doar un pretendent depune documentele spre înregistrare, 

în buletinul de vot i se va atribui poziția următoare de ordine.   
Pct.14 modificat prin hot. CEC nr.125 din 22.04.2011, expus într-o nouă redacție prin 

 hot. CEC nr. 117 din 18 august  2016  

15. Termenul limită de primire a documentelor spre înregistrare este ora 17.00 a ultimei 

zile de primire a documentelor în conformitate cu art.44 alin.(1) din Codul electoral. Dacă în 

ultima zi documentele sînt depuse de către 2 sau mai mulți pretendenți, tragerea la sorți se 

efectuează la ora 18.00, cu derogare de la pct. 10 al prezentului regulament. În cazul în care la 

această oră nu sînt prezenți toți pretendenții, se aplică norma de la pct. 12 al prezentului 

regulament. 
Pct.15 modificat și completat prin hot.CEC nr.3569 din 05.10.2010, nr. 117 din 18 august  2016  

16. După înregistrarea tuturor pretendenţilor în calitate de concurenţi electorali, organul 

electoral, în baza proceselor-verbale cu privire la ordinea de înscriere în buletinul de vot, va 

adopta o hotărîre referitoare la ordinea de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot. 
Pct.16 modificat prin hot.CEC nr.3569 din 05.10.2010 

 

IV. Procedura de tragere la sorţi în vederea accederii în turul al doilea de scrutin 

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și funcția de primar  

17. În conformitate cu art. 109 și art. 134 din Codul electoral, Comisia Electorală 

Centrală efectuează tragerea la sorți în vederea accederii în turul al doilea de scrutin, în 

următoarele cazuri: 

a) dacă mai mulţi candidaţi au acumulat un număr egal de voturi în primul tur de scrutin;  

b) dacă cei doi candidaţi care participă la al doilea tur de scrutin au întrunit acelaşi număr 

de voturi în primul tur, ordinea includerii numelor lor în buletinele de vot va fi stabilită prin 

tragere la sorţi; 

c) dacă ambii candidaţi au acumulat acelaşi număr de voturi și în primul tur de scrutin, și 

în al doilea tur. 
Pct.17 introdus prin hot. CEC nr. 117 din 18 august  2016 



18. Procedura de tragere la sorți în situațiile descrise în pct. 17 se efectuează cu aplicarea 

corespunzătoare a punctelor 2, 6 și capitolului III din prezentul regulament. 
Pct.18 introdus prin hot. CEC nr. 117 din 18 august  2016 

 


