
SINTEZA  

obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor 

 (structurată pe articole sau puncte din proiect)  

la proiectul de hotărîre 

„Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la asigurarea infrastructurii  

secției de votare” 

 
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 

De ordin general la 

proiectul instrucțiunii 
Ministerul 

Justiției 

 

 

 

 

 

 

1 

(recomandare) 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) 

din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu 

privire la actele normative, autoritățile 

administrației publice de specialitate și 

autoritățile publice autonome emit sau aprobă, în 

condițiile legii, acte normative. 

Potrivit art. 38 alin. (6) din Codul electoral nr. 

1381/1997, autoritățile administrației publice 

locale, întreprinderile, instituțiile și organizațiile 

pun la dispoziția consiliilor și birourilor 

electorale localurile și echipamentul necesar 

pentru organizarea, desfășurarea și totalizarea 

rezultatelor alegerilor. În același timp, la art. 57 

alin. (4) din Cod este stabilit că, secția de votare 

se asigură de către autoritățile administrației 

locale cu cabine, urne de vot și celelalte 

materiale necesare. 

La fel, art. 57 alin. (5) din Cod prevede că 

responsabilitatea pentru organizarea votării, 

Nu se acceptă 

 

Codul electoral în art. 38 alin. (6) și art. 

57 alin. (4) și (5) stabilește expres 

obligația  APL de a pune la dispoziția 

organului electoral localul și 

echipamentul necesar în vederea bunei 

organizări și desfășurări a alegerilor, 

prevederile Instrucțiunii vin doar să 

detalieze unele aspecte necesare creării 

condițiilor optime și uniformizării 

procedurilor.    



pentru secretul exprimării voinței alegătorilor, 

pentru amenajarea localurilor și pentru 

menținerea în ele a ordinii cuvenite o poartă 

biroul electoral al secției de votare. 

În acest context, din conținutul textului 

Instrucțiunii cu privire la asigurarea 

infrastructurii secției de votare, consideră 

necesar a fi excluse prevederile ce țin de 

obligațiile/responsabilitățile instituțiilor sau 

autorităților administrației publice, inclusiv cele 

locale, prevăzute în Codul electoral. De altfel, 

potrivit art. 22 alin. (1) lit. g) din actul legislativ 

anterior menționat, Comisia Electorală Centrală 

conlucrează, în procesul de organizare și 

desfășurare a alegerilor,  cu autoritățile 

administrației publice locale în problemele ce se 

referă la asigurarea localurilor secțiilor de votare 

cu cabine, urne de vot, computere și alte mijloace 

tehnico-materiale. 

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

 

La pct. 1 din proiectul de 

hotărîre: 

„1. Se aprobă, conform 

anexei, Instrucțiunea cu 

privire la asigurarea 

infrastructurii secției de 

votare”. 

Ministerul 

Justiției 

1 

(recomandare) 

Potrivit uzanțelor de redactare a dispozițiilor 

normative, cuvintele „conform anexei” necesită 

a fi plasate la finalul textului normei. 

Se acceptă 

 

Punctul 1 modificat 

„1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la 

asigurarea infrastructurii secției de 

votare, conform anexei.” 

La pct. 4 din proiectul de 

hotărîre 
Ministerul 

Justiției 

2 

(recomandare) 

În privința stabilirii datei intrării în vigoare a 

actului normativ, urmează a se ține cont că, odată 

Nu se acceptă 

 



„4. Hotărîrea intră în vigoare 

la data publicării în 

Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova”. 

cu intrarea în vigoare a Legii nr. 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 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. 11 din Instrucțiune 

(Anexă la proiectul de 

hotărîre) 

„11. În imobilele în care se 

amenajează spații destinate 

desfășurării votării trebuie 

să existe mijloace de 

comunicații (telefon, 

conexiune internet), energie 

electrică, confortabile din 

punct de vedere termic, grup 

sanitar, mijloace de stingere 

a incendiilor precum și de 

planul de evacuare în caz de 

urgență. Echipamentele și 

instalațiile trebuie să se afle 

în stare de funcționare”. 

 

 

Asociația 

Promo-LEX 

 

 

 

 

 

1 

(obiecție/ 

propunere) 

 

 

 

 

Textul „confortabil din punct de vedere termic” 

se referă la spațiile destinate desfășurării votării, 

însă din formularea curentă a normei nu se 

înțelege clar ce trebuie să fie confortabil din 

punct de vedere termic. 

 

Se propune reformularea normei conținute la pct. 

11 

 

Se acceptă 

 

Conținutul punctului 11 reformulat 

 

„1. În imobilele în care se amenajează 

spații, confortabile din punct de vedere 

termic, destinate desfăşurării votării 

trebuie să existe mijloace de comunicaţii 

(telefon, conexiune internet), energie 

electrică, grup sanitar, mijloace de 

stingere a incendiilor precum şi planul de 

evacuare în caz de urgență. 

Echipamentele şi instalațiile trebuie să se 

afle în stare de funcționare.” 

 

 



La pct. 22 din Instrucțune 

(Anexă la proiectul 

hotărîrii) 

 

„22. Pentru persoanele cu 

dizabilități locomotorii sau 

care, din motive de sănătate, 

nu pot vota la cabina de vot 

secret prezentată în figura 1, 

secția de votare trebuie să 

dispună de o cabină pentru 

vot secret, marcată 

corespunzător, conform 

modelului și dimensiunilor 

prezentate în figura nr. 2, iar 

pentru persoanele cu 

deficiențe de vedere se 

recomandă dotarea cabinei, 

după caz, cu o sursă 

suplimentară de lumină, 

lupă, riglă, plic-șablon 

pentru buletinul de vot etc. ” 

 

Asociația 

Promo-LEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

(obiecție/ 

propunere) 

 

 

 

 

În textul instrucțiunii se utilizează noțiunea de 

„persoane cu dizabilități locomotorii”, iar în 

anexe și anume în actul de predare primire a 

cabinelor și urnelor de vot se utilizează noțiunea 

de „cabine de vot pentru persoane cu nevoi 

speciale”. 

 

Se propune uniformizarea termenilor utilizați în 

toată instrucțiunea în ce privește persoanele cu 

dizabilități locomotorii/persoane cu nevoi 

speciale 

 

Se acceptă 

 

Conținutul punctului 22 modificat, 

inclusiv pct. 6, 7, 14 în vederea 

uniformizării 

  „22.  Pentru persoanele cu nevoi 

speciale sau care, din motive de sănătate, 

nu pot vota la cabina pentru vot secret 

prezentată în figura 1, secţia de votare 

trebuie să dispună de o cabină pentru vot 

secret, marcată corespunzător, conform 

modelului şi dimensiunilor prezentate în 

figura nr. 2, iar pentru persoanele cu 

deficienţe de vedere se recomandă 

dotarea cabinei, după caz, cu o sursă 

suplimentară de lumină, lupă, riglă, plic-

șablon pentru buletinul de vot etc.” 

 



 

La pct. 32 din Instrucțiune 

(Anexă la proiectul 

hotărîrii) 

„32. Securizarea urnelor de 

vot se realizează prin 

sigilare. Urnele de vot 

staționare se sigilează prin 

intermediul a 4 sigilii de tip 

colier cu autoblocare, iar 

urnele de vot mobile prin 

intermediul 1 (unui) sigiliu. 

Codul aplicat pe sigiliu se va 

indica în procesul-verbal 

privind pregătirea secției de 

votare”. 

 

 

 

 

Asociația 

Promo-LEX 

 

 

 

3 

(obiecție/ 

propunere) 

 

 

 

Lipsește mențiunea privind locul aplicării 

sigiliului unic, în contextul în care pînă în 

prezent se aplicau 2 sigilii.  

De menționat expres locul aplicării sigiliului 

unic la urna mobilă. 

 

 

Nu se acceptă 

 

Construcția urnei de vot mobile permite 

sigilarea acesteia prin aplicarea 1 sigiliu. 

 

 

 

Președinta Comisiei Electorale Centrale                __________________________      

 

Șef al Direcției juridice                                          ___________________________   


