Aprobată
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1025 din 18 iulie 2017

Instrucțiunea
privind modul de participare a partidelor politice şi altor organizaţii social-politice la
campania electorală pentru referendumul republican
1. Prezenta instrucțiune este elaborată în scopul perfecționării procedurilor electorale
privind participarea partidelor politice şi altor organizaţii social-politice la acţiunile de agitație
electorală în campania electorală pentru referendumul republican, precum şi al realizării
corespunzătoare a drepturilor şi obligațiilor acestora în cadrul desfăşurării referendumului
republican.
2. După publicarea de către Comisia Electorală Centrală, în condițiile art. 26 alin. (1) lit.
d) din Codul electoral, a listei partidelor şi altor organizații social-politice ce au dreptul să participe
la referendumul republican, dar nu mai devreme de 60 de zile și nu mai tîrziu de 30 de zile înainte
de ziua desfășurării referendumului republican, acestea pot depune la Comisia Electorală Centrală
demersul privind înregistrarea în calitate de participant la referendum, semnat de persoana abilitată
conform normelor statutare (modelul demersului este dat în Anexa nr. 1 la prezenta instrucțiune).
3. Demersul este însoțit, după caz, de următoarele documente:
a) procesul-verbal al ședinței organului abilitat conform normelor statutare privind
participarea la referendumul republican, al cărui model este dat în Anexa nr. 2 la prezenta
instrucțiune;
b) declarația privind opțiunea aleasă la referendumul republican: „pentru” sau „contra”,
conform modelului din Anexa nr. 3 la prezenta instrucțiune;
c) copia statutului partidului politic sau organizației social-politice, cu toate modificările și
completările, înregistrat la Ministerul Justiției;
d) demersul privind confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală, conform criteriilor stabilite de Regulamentul cu privire la activitatea
reprezentanţilor cu drept de vot consultativ ai concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrală nr. 383 din 12 decembrie 2006;
e) în cazul efectuării cheltuielilor aferente campaniei electorale, demersul privind
confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul).
4. Comisia Electorală Centrală, în termen de 3 zile, va examina demersul şi documentele
anexate, după care va adopta o hotărîre privind înregistrarea partidului politic, organizației socialpolitice în calitate de participant la referendumul republican sau privind refuzul motivat de
înregistrare.
5. Participanții la referendum pot avea persoane de încredere în condițiile art. 45 din Codul
electoral.
6. Din momentul înregistrării la Comisia Electorală Centrală, participantul la referendum
va putea să beneficieze de timp de antenă gratuit, contra plată şi să participe la dezbaterile
electorale conform procedurilor stabilite de legislația și actele normative în vigoare.
7. Finanţarea campaniei pentru referendum se va face în condiţiile capitolului 4 din Codul
electoral şi ale Regulamentului privind finanţarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale 3352 din 4 mai 2015. Din momentul înregistrării, participantul la
referendum va deschide la bancă un cont cu mențiunea „Fond electoral” în care vor fi virate sume
proprii și sume primite de la persoane fizice şi juridice din țară. În caz de nedeschidere a contului
bancar cu menţiunea „Fond electoral”, participantul la referendum va informa despre aceasta
Comisia Electorală Centrală și va desfășura doar activități de campanie ce nu implică cheltuieli
financiare.

8. Examinarea contestaţiilor în perioada electorală se efectuează în condiţiile Codului
electoral şi ale Regulamentului privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de
către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 3353 din 20 iulie 2010.

