
 

Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr.1567  din 24 aprilie 2018 

 

R E G U L A M E N T U L 

privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii 

Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului 

(Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni 

 

Capitolul I. 

Dispoziții generale 

 

1. Prezentul regulament stabilește particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de 

votare și modul de participare la votare în cadrul alegerilor parlamentare, prezidențiale și al 

referendumului republican a cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot (în continuare – 

alegători din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) domiciliați în localitățile aflate 

provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova 

(în continuare – localități din stînga Nistrului (Transnistria). 

2. Scopul prezentului regulament este crearea condițiilor pentru participarea alegătorilor 

din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) la scrutinele organizate de Comisia Electorală 

Centrală.  

3. În cazul alegerilor parlamentare, alegerilor prezidențiale și al referendumului 

republican, pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se vor constitui 

circumscripții electorale distincte, iar acestea se vor diviza în secții de votare. 

4. Secțiile de votare se vor deschide în unitățile administrativ-teritoriale aflate sub 

controlul constituțional al autorităților Republicii Moldova. 

5. Informația despre localitățile unde vor fi deschise secții de votare pentru alegătorii din 

localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se va aduce la cunoștința publică îndată după 

constituirea acestora. 

6. La alegerile parlamentare, alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) 

își vor exercita dreptul de vot la oricare din secțiile de votare deschise pentru acea 

circumscripție uninominală pe teritoriul căreia își au înregistrat domiciliul/reședința, iar la 

alegerile prezidențiale și referendumul republican la orice secție de votare distinctă. 

7. Domicilierea în localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se confirmă prin 

mențiunea despre domiciliu sau reședință în actul de identitate al titularului. 

 

Capitolul II. 

Circumscripțiile electorale și secțiile de votare. 

Particularitățile constituirii consiliilor electorale de 

 circumscripție și birourilor electorale ale secțiilor de votare 

 

8. În cazul alegerilor parlamentare, circumscripțiile uninominale se aprobă de Guvern în 

conformitate cu art. 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, iar în cazul 

alegerilor prezidențiale și al referendumului republican, circumscripțiile electorale se constituie 

de către Comisia Electorală Centrală în condițiile art. 28, ale art. 108 alin. (1) și ale art. 169 

alin. (1) din Codul electoral. 

9. La constituirea circumscripțiilor electorale pentru localitățile din stînga Nistrului 

(Transnistria), Comisia Electorală Centrală va ține cont de hotarele administrative ale unităților 

administrativ-teritoriale, conform Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea 

administrativ-teritorială a Republicii Moldova, de numărul alegătorilor care au participat la 



 

scrutinele precedente, de datele din Registrul de stat al alegătorilor, precum și de cele în baza 

înregistrării prealabile. 

10. Pentru a asigura organizarea proceselor electorale în circumscripțiile electorale 

constituite pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), Comisia Electorală Centrală, în 

conformitate cu prevederile art. 28, art. 81 alin.(3), art. 108 și art. 169 din Codul electoral, va 

forma consilii electorale de circumscripție distincte și va stabili sediul acestora. 

11. Candidaturile din partea consiliului local de nivelul al doilea și din partea judecătoriei 

pentru constituirea consiliului electoral de circumscripție vor fi propuse de subiecții din raza 

unității administrativ-teritoriale în care își are sediul consiliul.  

12. Atribuțiile consiliului electoral de circumscripție sînt prevăzute la art. 29 din Codul 

electoral, precum și în Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014. 

13. Consiliul electoral de circumscripție va forma, după coordonarea prealabilă cu 

Comisia Electorală Centrală, secții de votare distincte pentru alegătorii din localitățile din 

stînga Nistrului (Transnistria) în condițiile prevederilor art. 32 din Codul electoral și conform 

criteriilor prevăzute în pct. 9 din prezentul Regulament.  

14. Pentru constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare destinate alegătorilor din 

localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se aplică prevederile art. 30 din Codul electoral în 

modul corespunzător.  

15. Consiliul local pe al cărui teritoriu este amplasat sediul secției de votare constituite 

pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) are competența să desemneze 

membri în componența biroului electoral al acesteia. 

16. Birourile electorale ale secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stînga 

Nistrului (Transnistria) își vor desfășura activitatea în conformitate cu prevederile Codului 

electoral și ale Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2689 din 7 octombrie 2014. 

17. Acordarea de sprijin organelor electorale constituite pentru alegătorii din localitățile 

din stînga Nistrului (Transnistria) se va efectua inclusiv de organul autorității  publice locale pe 

al cărui teritoriu sînt amplasate sediile acestora în conformitate cu prevederile art. 34 din Codul 

electoral. 

 

Capitolul III. 

Listele electorale 

 

18. Alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) care se vor prezenta la 

secția de votare vor fi înscriși într-o listă electorală suplimentară, conform modelului stabilit în 

Regulamentul privind modalitatea de întocmire, administrare, difuzare și actualizare a listelor 

electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 

2014,  la prezentarea actelor de identitate în baza cărora se permite participarea la scrutin. 

 

Capitolul IV. 

Votarea 

 

19. Votarea la alegeri/referendum este secretă. Președintele biroului electoral al secției de 

votare va asigura amenajarea localului secţiei de votare în conformitate cu prevederile 

Instrucțiunii cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare, aprobată prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 2625 din 12 august 2014. 

20. Votarea se efectuează într-o singură zi, între orele 07.00 şi 21.00. Biroul electoral al 

secţiei de votare poate decide prelungirea cu cel mult 2 ore a termenului votării pentru a le 

permite alegătorilor, care așteaptă să voteze la secția de votare respectivă, să-şi realizeze 



 

drepturile, informînd despre prelungire consiliul electoral de circumscripție şi Comisia 

Electorală Centrală. 

21. Actele de identitate în baza cărora se permite participarea la vot a alegătorilor din 

localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) sînt: 

a) buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, cu fișa de însoțire care 

confirmă domiciliul sau reședința titularului; 

b) buletinul de identitate provizoriu cu mențiunile privind cetățenia Republicii Moldova, 

domiciliul titularului; 

c) legitimația de serviciu pentru militarii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului 

Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă). 

22. Alegătorul care votează în secțiile de votare distincte constituite pentru alegătorii din 

localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) va declara pe propria răspundere că se abține de la 

votarea multiplă și că este informat despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei 

obligații, semnînd pentru cele declarate în rubrica respectivă din formularul listei electorale, 

aprobat prin Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor 

electorale. 

 

Capitolul V. 

Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor/referendumului 

 

23. După expirarea timpului rezervat votării, președintele biroului electoral al secţiei de 

votare anunță încheierea votării şi dispune închiderea secţiei de votare. 

24. Biroul electoral al secţiei de votare efectuează numărarea şi totalizarea voturilor în 

condițiile art. 61 din Codul electoral. 

25. Procedura de întocmire și transmitere a proceselor-verbale cu privire la rezultatele 

numărării voturilor, precum și a altor documente electorale, se efectuează în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2689 din 7 octombrie 2014, și ale 

Instrucțiunii privind ordinea de împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor şi 

materialelor electorale de către birourile electorale ale secţiilor de votare şi consiliile electorale 

de circumscripţie la alegerile parlamentare, prezidențiale şi la referendumul republican, 

aprobate prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 322 din 30 septembrie 2016. 

26. Consiliile electorale de circumscripție vor totaliza rezultatele votării pentru fiecare 

circumscripție electorală separat în condițiile art. 64 din Codul electoral. 

 

Capitolul VI. 

Monitorizarea alegerilor/referendumului la secțiile de 

votare constituite pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) 

 

27. Monitorizarea alegerilor/referendumului la secţiile de votare distincte constituite 

pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se efectuează de către 

observatorii naționali și internaționali. 

28. Procedura de acreditare a observatorilor, drepturile, obligațiile și răspunderea 

observatorilor acreditați sînt stipulate în Regulamentul privind statutul observatorilor şi 

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 

din 24 octombrie 2006. 

 


