
 

Aprobată 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr.3391 din 30 iulie 2010, 

completată prin hotărîrea CEC 

nr. 3736 din 29 octombrie 2010, 

completată prin hotărîrea CEC  

nr. 3326 din 28 aprilie 2015, 

nr. 318 din 29 septembrie 2016,  

nr. 1823 din 25 septembrie 2018 

Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă 

   1. Prezenta instrucțiune stabilește modalitatea și termenele de depunere a cererilor pentru 

votarea la locul aflării, acțiunile membrilor biroului electoral la recepționarea cererilor, precum 

și procedura de vot cu urna mobilă la locul aflării alegătorului.  
Pct. 1 completat prin hot. CEC nr. 3326 din  28.04.2015,  

în redacția hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

11. În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice 

(bolnavii care stau acasă, persoanele în etate, persoanele cu dizabilități), nu poate veni în localul 

de votare, președintele biroului electoral al secției de votare desemnează, la cererea scrisă a 

alegătorului, cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu 

materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze. Votarea la 

locul aflării poate fi solicitată doar în raza secției de votare unde își are înregistrarea la 

domiciliu/reședință alegătorul. 

Pct. 11 introdus prin hot. CEC nr. 1823 din  25.09.2018 

2. La locul aflării votează următoarele categorii de alegători : 

a) persoanele internate în spitalele amplasate pe acelaşi sector cu domiciliul/reședința 

lor, care se găsesc în listele electorale de bază; 

b) persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei 

judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu 

este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele 

condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă, aflate 

în instituţiile penitenciare, fiind incluse în listele electorale suplimentare, după caz, în cele 

pentru votarea la locul aflării; 

c) alegătorii cu drept de vot care în ziua votării se află în staţiuni balneare, case de odihnă, 

spitale amplasate în altă localitate decît locul permanent de trai al bolnavului, dar situate pe 

teritoriul Republicii Moldova, fiind incluşi în listele electorale suplimentare; 

d) persoanele internate în spitale și alte instituții curative staționare amplasate în aceeași 

unitate administrativ-teritorială cu domiciliul/reședința lor, în cazul alegerilor locale și 

alegerilor parlamentare în circumscripții uninominale, fiind incluse în listele electorale 

suplimentare.  
Pct. 2 completat prin hot. CEC nr. 1823 din  25.09.2018 

3. Cererile pot fi făcute în scris, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării și pînă la 

ora 18.00 a zilei precedente votării, conform modelului din anexa nr. 1. În ziua votării, cererile 

pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00, dacă se prezintă și certificat medical. 
Pct. 3 în redacția hot. CEC nr. 1823 din  25.09.2018 

31. Cererile privind votarea la locul aflării se depun personal de către alegători. Persoanele 

care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu pot să depună singure cererea 

privind votarea la locul aflării, au dreptul să o depună prin intermediul unui membru al familiei 

sale sau să solicite pentru aceasta ajutorul asistentului social din cadrul primăriei.  

           Cererile privind votarea la locul aflării din partea persoanelor cu dizabilități de vedere 

pot fi făcute inclusiv în formă verbală. 
Pct. 31 introdus prin hot. CEC nr. 1823 din  25.09.2018 



 

 

32. În cazurile prevăzute la pct. 2 lit. a), b) și d) din instrucțiune, cererile privind votarea 

la locul aflării pot fi depuse prin intermediul conducătorului instituțiilor respective. Dacă 

alegătorul se internează în ziua votării, cererea poate fi făcută inclusiv prin intermediul 

conducătorului instituției respective sau în baza listei întocmite de către acesta, pînă la ora 

15.00, cu condiția prezentării certificatului medical. 
Pct. 32 introdus prin hot. CEC nr. 1823 din  25.09.2018 

33. Biroul electoral al secției de votare va întocmi Registrul cererilor alegătorilor privind 

votarea la locul aflării, conform modelului din anexa nr. 2, care ulterior se anexează la raportul 

biroului electoral. 
Pct. 33 introdus prin hot. CEC nr. 1823 din  25.09.2018 

4. Alegătorii care au depus cereri conform prevederilor pct. 3 – 33 din prezenta 

Instrucţiune urmează să voteze conform listei de alegători pentru votarea la locul aflării 

întocmită de biroul electoral al secţiei de votare. Persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu 

pot vota la locul aflării.  
Pct. 4 completat prin hot. CEC nr. 318 din 29.09.2016,  

modificat prin hot. CEC nr. 1823 din  25.09.2018 

41. În lista electorală de bază, în dreptul numelui alegătorului care a solicitat votarea la 

locul aflării, la rubrica „Notă” se face mențiunea „Votat la locul aflării”. Lista alegătorilor care 

au solicitat votarea la locul aflării se anexează la lista electorală de bază.  
Pct. 41 introdus prin hot. CEC nr. 1823 din  25.09.2018 

5. În cazul în care a dispărut temeiul (motivul) pentru care a fost solicitată votarea la locul 

aflării, alegătorul poate retrage cererea urmînd aceeași procedură ca la depunere. Retragerea 

cererii este posibilă pînă la ora 18.00 a zilei precedente zilei votării. 
Pct. 5 în redacția hot. CEC nr. 1823 din  25.09.2018 

51. Recepționînd solicitarea de retragere a cererii privind votarea la locul aflării, în 

Registrul cererilor alegătorilor privind votarea la locul aflării se face mențiunea „Retrasă” la 

rubrica „Notă”. Alegătorii care și-au retras cererea votează conform listei electorale de bază, în 

care mențiunea „Votat la locul aflării” înscrisă la rubrica „Notă” se radiază prin tragerea unei 

linii, făcîndu-se în aceeași rubrică mențiunea „Retrasă”. 
Pct. 51 introdus prin hot. CEC nr. 3326 din 28.04.2015,  

în redacția  hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

52. Alegătorul care a depus cererea privind votarea la locul aflării, dar s-a prezentat în ziua 

votării la secția de votare, fără a solicita în prealabil retragerea cererii conform pct. 5 din 

instrucțiune, va vota pe lista electorală de bază. Dacă în acest timp urna de vot mobilă este 

scoasă din localul secției de votare, un membru al biroului va anunța telefonic grupul mobil că 

alegătorul s-a prezentat personal la secția de votare, iar ulterior la rubrica „Notă” a listei 

electorale de bază se va face mențiunea „Retrasă”, conform procedurii descrise la pct. 51 din 

instrucțiune. 
Pct. 52 introdus prin hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

6. Alegătorii specificați la pct. 2 lit. b), c) și d) din instrucțiune sînt înscriși în listele 

electorale suplimentare de către conducătorii instituțiilor respective, cu excepția cazurilor 

prevăzute la pct. 61 din instrucțiune, iar în ziua votării membrii biroului electoral al secției de 

votare se deplasează în aceste instituții cu urna mobilă și cu lista electorală suplimentară. 
Pct. 6 în redacția hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

61. În cazul în care alegătorii specificați la pct. 2 lit. b) au înregistrarea la 

domiciliu/reședință în instituția penitenciară în care se vor afla în ziua votării, cererile privind 

votarea la locul aflării vor fi transmise biroului electoral prin intermediul conducătorului 

instituției respective, cu aplicarea procedurii descrise la pct. 41. 
Pct. 61 introdus prin hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 



 

7. Buletinele de vot se eliberează membrilor biroului electoral al secţiei de votare în baza 

Registrului de transmitere a  buletinelor de vot, întocmit conform modelului din anexa nr. 3, 

care se anexează ulterior la raportul biroului electoral. 
Pct. 7 completat prin hot. CEC nr. 3326 din 28.04.2015,  

modificat prin hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

71. Înainte ca membrii biroului electoral să părăsească localul secției de votare pentru a se 

deplasa cu urna mobilă, secretarul biroului electoral închide lista electorală pentru votarea la 

locul aflării și/sau lista electorală suplimentară, după caz, prin aplicarea inscripției „Z”. Se 

interzice completarea listei electorale pentru votarea la locul aflării și/sau lista electorală 

suplimentară după ce membrii biroului electoral au plecat cu urna mobilă. 
Pct. 71 introdus prin hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

8. Numărul de urne de vot mobile se stabileşte prin hotărîre a biroului electoral al secţiei 

de votare, întocmită conform modelului din anexa nr. 4.  
Pct. 8 modificat  prin hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

9. În ziua alegerilor, la ora 07.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în 

prezenţa a cel puţin jumătate din membrii biroului electoral şi observatorilor acreditaţi, verifică 

urna (urnele) de vot mobilă, o sigilează, verifică existenţa listei de alegători care au solicitat 

votarea la locul aflării și/sau lista electorală suplimentară, după caz, buletinele de vot, ştampila 

cu inscripţia „Votat” şi ștampila specială .  

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. Acest lucru nu va afecta recepționarea cererilor pentru votarea la 

locul aflării care pot fi depuse pînă la ora 15.00. 
Pct. 9 completat prin hot. CEC nr. 3326 din 28.04.2015,  

hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

10. Membrii biroului electoral care au fost desemnați pentru a se deplasa cu urna de vot 

mobilă pot fi însoțiți de persoanele autorizate să asiste la operațiunile electorale. Membrii 

biroului electoral plecați cu urna mobilă vor reveni la secția de votare pînă la ora 21.00. 
Pct. 10 în redacția hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

101. Imediat după ce revin în localul secției de votare, membrii grupului mobil transmit 

operatorilor SIAS „Alegeri” lista electorală pentru votarea la locul aflării și/sau lista electorală 

suplimentară, în vederea înregistrării în sistem a faptului participării la votare a alegătorilor care 

au votat în baza acestora. 
Pct. 101 introdus prin hot. CEC nr. 3326 din  28.04.2015,  

în redacția hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

11. Membrii biroului electoral al secției de votare care s-au deplasat cu urna mobilă la 

locul aflării alegătorilor, urmează să explice acestora procedura de vot prevăzută de Codul 

electoral, fără a le influența voința și asigurîndu-le secretul votului. 

Membrii grupului mobil, inclusiv persoanele autorizate să asiste la procedurile electorale, 

nu pot să acorde asistență alegătorilor la completarea  buletinului de vot. Se interzice 

completarea buletinului de vot în numele alegătorului, inclusiv la rugămintea acestuia. 
Pct. 11 completat prin hot. CEC nr.3326 din  28.04.2015, 

 modificat prin hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

12. În cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare autorizează scoaterea 

din localul secţiei de votare a urnei de vot mobile, faptul acesta, precum şi lista de alegători care 

au solicitat votarea la locul aflării și/sau lista electorală suplimentară, după caz, sînt aduse la 

cunoştinţa persoanelor autorizate şi li se asigură posibilitatea să asiste la operaţiunile electorale. 

Refuzul acestor persoane de a însoţi membrii biroului electoral plecaţi cu urna mobilă nu 

împiedică organul electoral să realizeze procedura de vot cu urna mobilă. 
Pct. 12 completat prin hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

13. După efectuarea votării la locul aflării, buletinele de vot neutilizate se returnează 



 

biroului electoral al secţiei de votare, despre care fapt se consemnează în raportul biroului 

electoral. 

14. După expirarea timpului rezervat votării, președintele biroului electoral al secției de 

votare, în prezența membrilor biroului electoral și a persoanelor autorizate să asiste la 

operațiunile electorale, verifică integritatea sigiliului de pe urna de vot mobilă, deschide urna 

mobilă și numără buletinele de vot din ea, conform prevederilor art. 61 din Codul electoral. 
Pct. 14 completat prin hot. CEC nr. 318 din 29.09.2016,  

în redacția hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

15. Buletinele din urna de vot mobilă se numără separat și se compară cu numărul de 

buletine ce au fost eliberate în acest scop, apoi se deschid celelalte urne. 
          Pct. 15  introdus prin hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

16. Prevederile prezentei instrucțiuni nu se aplică pentru secțiile de votare constituite în  

străinătate și cele organizate pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria).           
Pct. 16  introdus prin hot. CEC nr. 1823 din 25.09.2018 

 
 


