
SINTEZA  

obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor 

 (structurată pe articole sau puncte din proiect)  

la proiectul de hotărîre 

„Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă” 

 
Conţinutul articolelor/ punctelor din 

proiectul prezentat spre avizare şi 

coordonare 

Participantul 

la avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecţiei/ 

propunerii/ 

recomandării  

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii/recomandării 

Argumentarea autorului proiectului 

I. Obiecţii şi propuneri/recomandări de ordin general 

     

II. Obiecţii şi propuneri/recomandări la articolele/punctele din proiect 

La clauza de adoptare a hotărîrii 

În scopul detalierii prevederilor Codului 

electoral, perfecționării procedurilor 

electorale și aplicării uniforme a 

particularităților privind modul de 

votare cu urna mobilă, în conformitate 

cu art. 16, art. 56 și art. 65 din Legea nr. 

100 din 22 decembrie 2017 cu privire la 

actele normative și în temeiul art.18 

alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c), art. 58, 

art. 60, art. 61 din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e” 

 

Ministerul 

Justiției 

 

 

 

 

 

 

 

1 

(recomandare) 

Textul „În scopul detalierii ... Legea nr. 

100 din 22 decembrie 2017 cu privire la 

actele normative” se va exclude deoarece 

nu constituie temeiul juridic de emitere a 

actului normativ în cauză. 

Se acceptă parțial 

 

Clauza de adoptare a fost reformulată. 

„ În temeiul art.18 alin. (2), art. 22 alin. 

(1) lit. c), art. 58, art. 60, art. 61 din 

Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 și art. 16, art. 56, art. 

65 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 

2017 cu privire la actele normative, 

Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e” 

La pct. 1 din proiectul de hotărîre 

„1. Se aprobă, conform anexei, 

Instrucțiunea cu privire la procedura de 

vot cu urna mobilă.” 

Ministerul  

Justiției 

 

2 
(recomandare)  

Potrivit uzanțelor de redactare a 

dispozițiilor normative, cuvintele 

„conform anexei” necesită a fi plasate la 

finalul textului normei. 

Se acceptă  

 

Conținutul punctului modificat 



„1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la 

procedura de vot cu urna mobilă, 

conform anexei.” 

La pct. 4 din proiectul de hotărîre 

„4. Hotărîrea intră în vigoare la data 

publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova.” 

 

Ministerul  

Justiției 

 

3 

(recomandare) 

Urmează a se ține cont că, odată cu 

intrarea în vigoare a Legii 100/2017 este 

aplicabilă norma imperativă, prevăzută la 

art. 56, potrivit căreia „actele normative 

intră în vigoare peste o lună de la data 

publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova”. Potrivit alin. (3) al 

aceluiași articol, intrarea în vigoare a 

actelor normative poate fi stabilită pentru 

o altă dată doar în cazul în care se 

urmărește protecția drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului, 

realizarea angajamentelor internaționale 

ale Republicii Moldova, conformarea 

cadrului normativ hotărîrilor Curții 

Constituționale, eliminarea unor lacune 

din legislație sau contradicții între actele 

normative ori dacă există alte 

circumstanțe obiective. 

Nu se acceptă 

 

Nu poate fi admis riscul ca actul 

normativ să nu intre în vigoare pînă la 

începerea perioadei electorale, or acesta 

nu va produce efecte juridice, ceea ce 

apriori va afecta procesul de organizare 

a scrutinului 

 

La pct. 1 din Instrucțiune (Anexă la 

proiectul de hotărîre) 

„1. Prezenta Instrucțiune este elaborată 

în conformitate cu art. 58, art. 60 și art. 

61 din Codul electoral și stabilește 

modalitatea și termenii de depunere a 

cererilor pentru votarea la locul aflării, 

măsurile pe care le întreprind membrii 

biroului electoral în cazul recepționării 

 

Ministerul  

Justiției 

 

4 

(recomandare) 

Textul „este elaborată în conformitate cu 

art. 58, art. 60 și art. 61 din Codul 

electoral”, se va exclude, deoarece 

dublează clauza de adoptare a hotărîrii. 

 

 

 

 

Se acceptă 

 

Conținutul punctului este reformulat 

„1. Prezenta Instrucțiune stabilește 

modalitatea și termenii de depunere a 

cererilor pentru votarea la locul aflării, 

măsurile pe care le întreprind membrii 

biroului electoral în cazul recepționării 

cererilor, precum și procedura de vot cu 



cererilor, precum și procedura de vot cu 

urna mobilă la locul aflării alegătorilor.” 

urna mobilă la locul aflării 

alegătorilor.” 

La pct. 5 din Instrucțiune (Anexă la 

proiectul de hotărîre) 

„5. Cererile scrise privind votarea la 

locul aflării se depun personal de către 

alegătorii solicitanți. Persoana care se 

află în imposibilitate de a depune 

individual cererea privind votarea la 

locul aflării, din motive de sănătate sau 

din motive temeinice, poate depune 

cererea prin intermediul unui membru al 

familiei sale sau, după caz, poate solicita 

asistentului social din cadrul primăriei 

intervenția în acest sens. Persoanele cu 

dizabilități de vedere vor putea înainta 

cereri privind votarea la locul aflării 

inclusiv în formă verbală.” 

 

 

Asociația 

Promo-LEX 

 

 

 

 

 

1 

(obiecție/ 

propunere) 

 

 

Nu există un mecanism de verificare a 

calității de membru al familiei 

alegătorului care se află în imposibilitate 

de a depune cererea privind votarea la 

locul aflării, or prezentarea unui act de 

identitate nu atestă relația de rudenie/ 

afinitate. 

Se acceptă parțial 

 

Obiecția a fost examinată la masa 

rotundă organizată la 9 august 2018, 

soluția propusă/acceptată - cererea 

privind votarea la locul aflării a fost 

completată. Aceasta conține și date 

despre persoana care o va depune  în 

interesul alegătorului. 

Norma nu poartă un caracter diferit, 

aceasta extinde posibilitatea 

alegătorului cu deficiențe de vedere de 

a-și exercita dreptul la vot.  

Funcționarul BESV va face mențiunea 

despre modalitatea recepționării cererii 

verbale în registru. 

Totodată, funcționarii electorali vor fi 

instruiți despre aplicarea corectă a 

prevederilor instrucțiunii. 

   

 

Asociația 

Promo-LEX 

 

 

2 

(obiecție/ 

propunere) 

 

Prevederea privind înaintarea în formă 

verbală este ambiguă, or înaintarea cererii 

în formă verbală la BESV și înaintarea 

cererii verbale la telefon poartă caracter 

diferit. 

La pct. 13 din Instrucțiune (Anexă la 

proiectul de hotărîre) 

„ 13. Alegătorii specificați în pct. 2 lit. 

b), c) și d) al prezentei Instrucțiuni sînt 

înscriși în listele suplimentare de către 

conducătorii instituțiilor respective.” 

 

Asociația 

Promo-LEX 

 

 

3 

(obiecție/ 

propunere) 

Lipsește mențiunea despre termenul  de 

prezentare de către conducătorii spitalelor 

și instituțiilor penitenciare a listelor 

suplimentare. 

Se propune includerea, în cadrul normei, 

a unui termen pentru prezentarea listelor 

de către conducătorii spitalelor și 

instituțiilor penitenciare. 

Nu se acceptă 

 

Reglementările privind termenul de 

prezentare a listelor electorale sunt 

stipulate în pct. 37 din Regulamentul 

privind întocmirea, administrarea, 

difuzarea și actualizarea listelor 

electorale 

 



La pct. 15 din Instrucțiune (Anexă la 

proiectul de hotărîre) 

„15. Numărul buletinelor de vot trebuie 

să coincidă cu numărul de alegători care 

au solicitat votarea la locul aflării. 

Buletinele de vot se eliberează 

membrilor biroului electoral al secției de 

votare în baza Registrului de transmitere 

a buletinelor de vot, conform anexei nr. 

3 la prezenta Instrucțiune, care se 

anexează ulterior la raportul biroului 

electoral” 

Asociația 

Promo-LEX 

 

4 

(obiecție/ 

propunere) 

Conform art. 4 alin. (2) Cod electoral în 

cazul alegerilor parlamentare, fiecare 

alegător votează cu 2 buletine de vot 

(buletin pentru circumscripția națională și 

buletin pentru circumscripția 

uninominală). 

Respectiv numărul de buletine de vot nu 

poate coincide cu numărul de alegători 

care au solicitat votarea la locul aflării. 

Se propune modificarea prevederilor 

menționate astfel încît să corespundă 

diferitelor tipuri de scrutin (inclusiv 

alegerilor parlamentare) 

 

Se acceptă 

 

Din pct. 15 prima propoziție a fost 

exclusă  

„15. Buletinele de vot se eliberează 

membrilor biroului electoral al secţiei 

de votare în baza Registrului de 

transmitere a buletinelor de vot, 

conform anexei nr. 3 la prezenta 

Instrucţiune, care se anexează ulterior la 

raportul biroului electoral.” 

 



La pct. 18 din Instrucțiune (Anexă la 

proiectul de hotărîre) 

„18. În ziua alegerilor, la ora 07.00, 

președintele biroului electoral al secției 

de votare, în prezența a cel puțin 

jumătate din membrii biroului electoral, 

verifică urna (urnele) de vot mobilă (-e), 

o sigilează, verifică existența listei de 

alegători care au solicitat votarea la locul 

aflării și/sau lista electorală 

suplimentară, după caz, buletinele de 

vot, ștampila cu inscripția „Votat” și cea 

cu mențiunea care confirmă votarea în 

ziua respectivă. Președintele biroului 

electoral, în cazul unui număr mare de 

solicitări în ziua alegerilor, este în drept 

să autorizeze scoaterea urnei mobile din 

localul secției de votare la  orice oră după 

deschiderea secției de votare”. 

 

 

 

Asociația 

Promo-LEX 

 

 

 

5 

(obiecție/ 

propunere) 

 

Pct. 4 din aceeași instrucțiune prevede că, 

în ziua votării, cererile privind votarea la 

locul aflării pot fi făcute în scris pînă la 

ora 15.00 dacă se prezintă și certificat 

medical, iar pct. 16 prevede interdicția 

completării listei electorale pentru votarea 

la locul aflării și/sau lista electorală 

suplimentară după ce membrii biroului 

electoral au plecat cu urna mobilă. 

   În acest sens, drepturile persoanelor de 

a depune cereri privind votarea la locul 

aflării pînă la ora 15.00 este încălcat. 

 

Se propune elucidarea aspectelor 

menționate și identificarea unei soluții de 

compromis. 

 

Se acceptă 

 

Pct. 18 a fost completat cu o propoziție 

 

„Acest lucru nu va afecta recepționarea 

cererilor pentru votarea la locul aflării 

care pot fi depuse pînă la ora 15.00.” 

 

 

Președinta Comisiei Electorale Centrale                __________________________      

 

Șef al Direcției juridice                                          ___________________________   


