
 

Aprobat  

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 383 din 12 decembrie 2006,  

modificat și completat prin hotărîrile CEC  

nr.1791 din 22 iulie 2008; 

nr. 3380 din 27 iulie 2010; 

nr. 163 din 2 septembrie2016 

 

REGULAMENTUL 

cu privire la activitatea reprezentanţilor cu drept de vot consultativ  

ai concurenţilor electorali 
Titlul modificat prin hot.CEC nr.3380 din 27.07.10, prin hot. CEC nr. 163 din 02.09.2016 

 

1. În conformitate cu art. 15 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

concurentul electoral poate desemna în organul care l-a înregistrat, precum şi în organele electorale 

ierarhic inferioare, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ (în continuare – reprezentantul 

concurentului electoral).  
Pct.1 modificat prin hot.CEC nr.3380 din 27.07.10 

2. Concurenții electorali pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, cîte un 

reprezentant cu drept de vot consultativ şi în Comisia Electorală Centrală. Pentru desemnarea în 

Comisia Electorală Centrală, candidatul propus în calitate de reprezentant trebuie să aibă studii 

superioare juridice sau în administrație publică și să nu dețină funcții de demnitate publică. Candidatul 

va prezenta acte doveditoare ce atestă studiile superioare. 
Pct.2 modificat prin hot.CEC nr.1791 din 22.07.08, CEC nr.3380 din 27.07.10, hot. CEC nr. 163 din 02.09.2016 

3. Candidatura propusă de către concurentul electoral pentru reprezentare în organul electoral 

trebuie să fie persoană care are împlinită vîrsta de 18 ani și nu are interdicții asupra dreptului de a 

alege şi de a fi ales.  
Pct. 3 modificat prin hot. CEC nr. 163 din 02.09.2016 

4. Reprezentantul concurentului electoral este confirmat de organele electorale în termen de 3 zile 

de la depunerea următoarelor acte: 

a) demersul de înregistrare a reprezentantului cu drept de vot consultativ (anexa nr. 1); 

b) copia de pe actul de identitate al persoanei desemnate în calitate de reprezentant cu drept de vot 

consultativ; 

c) în cazul prevăzut la punctul 2, copia de pe actul de studii. 
Pct. 4 expus într-o nouă redacție prin hot. CEC nr. 163 din 02.09.2016 

5. Activitatea reprezentanţilor concurenţilor electorali în organele electorale începe din momentul 

confirmării lor de către organele electorale respective. 
Pct.5 modificat prin hot.CEC nr.3380 din 27.07.10 

6. Reprezentantul concurentului electoral îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile 

Codului electoral, ale regulamentelor și instrucțiunilor Comisiei Electorale Centrale. 
Pct. 6 completat prin hot. CEC nr. 163 din 02.09.2016 

7. Reprezentantul concurentului electoral este în drept: 

- să reprezinte interesele concurentului electoral în organul electoral care l-a înregistrat şi în 

alte autorități implicate în procesul electoral; 

- să reprezinte interesele concurentului electoral în instanța de judecată, în condițiile și ordinea 

prevăzută de legislația în vigoare ; 

- să participe la şedinţele organelor electorale; 

- să ia cuvîntul la şedinţele organului electoral unde este reprezentant, să facă propuneri şi 

obiecţii pe marginea chestiunilor ce ţin de competenţa organului electoral respectiv, să solicite votarea lor; 

- să adreseze participanţilor la şedinţele organului electoral întrebări pe marginea chestiunilor 

puse în discuţie în conformitate cu ordinea de zi; 

- să ia cunoştinţă de materialele şi documentaţia organului electoral ce vizează concurentul 



 

pe care îl reprezintă; 

- să asiste la confecţionarea matriţei buletinului de vot, la tipărirea lui, precum şi la lichidarea 

matriţei; 

- să asiste la numărarea şi totalizarea voturilor, la operaţiunile în legătură cu listele electorale şi 

buletinele de vot, la întocmirea proceselor verbale de totalizare a alegerilor  şi referendumurilor; 

- să verifice datele din procesul-verbal, din formularul special pentru numărarea voturilor; 

- să primească un exemplar al procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor şi 

totalizarea rezultatelor alegerilor. 
Pct. 7 modificat și completat prin hot. CEC nr. 163 din 02.09.2016 

8. Reprezentantul concurentului electoral este obligat: 

- să respecte Codul electoral şi actele normative adoptate de Comisia Electorală Centrală; 

- să poarte la piept în partea stîngă legitimație, de modelul prevăzut în Anexa nr. 2, ce confirmă 

calitatea sa de reprezentant; 

- să asigure confidențialitatea și conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal la care 

are acces, să nu utilizeze și prelucreze datele cu caracter personal în alte scopuri decît cele prevăzute 

de legislație, precum și să nu dezvăluie informația de care a luat cunoștință pe parcursul activității în 

calitate de reprezentant al concurentului electoral 
Pct. 8 completat prin hot. CEC nr. 163 din 02.09.2016 

9. Reprezentantului concurentului electoral i se interzice: 

- să participe la votare în cazul adoptării hotărîrilor de către organul electoral; 

- să desfășoare acțiuni de agitație electorală, precum și să poarte şi să arate ecusoane, insigne 

sau alte însemne de agitaţie electorală; 

- să se implice în procedura de completare a buletinului de vot; 

- să participe la numărarea voturilor la secţiile de votare în ziua votării. 
Pct. 9 completat prin hot. CEC nr. 163 din 02.09.2016 

10. Concurentul electoral poate, în orice moment pînă la alegeri, să recheme reprezentantul său din 

organul electoral sau să-l înlocuiască cu o altă persoană. 

11. Reprezentantul concurentului electoral îşi încetează activitatea o dată cu încetarea activităţii 

organului electoral respectiv în care a fost desemnat. În cazul înregistrării de către CEC, acesta își 

încetează activitatea după confirmarea rezultatelor alegerilor. 
Pct. 11 completat prin hot. CEC nr. 163 din 02.09.2016 

12. Pentru nerespectarea obligației prevăzute la punctul 8, ce vizează domeniul protecției datelor cu 

caracter personal, reprezentantul concurentului electoral poartă răspundere disciplinară, civilă, 

contravențională sau penală, conform legislației în vigoare. 
Pct. 12 introdus prin hot. CEC nr. 163 din 02.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


