
 

 

Proiect 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile constituirii și  

funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în 

unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender  

și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hotărârea  

Comisiei Electorale Centrale nr. 1567/2018 

 
În temeiul art.18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c), art. 32 alin. (1), (3), (4) din Codul electoral 

nr. 1381/1997, art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și art. 14 alin. 

(1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Regulamentul privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare 

pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga 

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

hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1567/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 142-148, art. 609) se modifică după cum urmează: 

1) punctul 3 va avea următorul cuprins: 

„3. În cazul alegerilor parlamentare, al alegerilor prezidențiale și al referendumurilor 

republicane, pentru alegătorii localităților din stânga Nistrului (Transnistria), Comisia Electorală 

Centrală, cu cel puțin 35 de zile înainte de data alegerilor, organizează mai multe secții de votare 

cu sediul pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicția constituțională a autorităților 

publice centrale. La formarea respectivelor secții de votare, Comisia Electorală Centrală va ține 

cont de propunerile Biroului politici de reintegrare.”; 

3) punctul 4 va avea următorul cuprins: 

„4. La deschiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului 

(Transnistria) se vor respecta, în particular, următoarele criterii: 

a) secțiile de votare se vor deschide în unitățile administrativ-teritoriale aflate sub control 

constituțional al autorităților Republicii Moldova, atât pe malul stâng, cât și pe malul drept al 

Nistrului”; 

b) pentru localitățile din stânga Nistrului vor fi deschise secții de votare distincte în baza 

datelor din Registrul de stat al alegătorilor, inclusiv în baza înregistrării prealabile, conform 

procedurii stabilite prin regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală; 

c) la deschiderea secțiilor de votare se va ține cont de numărul alegătorilor care au 

participat la scrutinele precedente, conform datelor din Registrul de stat al alegătorilor, inclusiv 

conform înregistrării prealabile.”; 

4) la punctul 10, textul „alin. (3)” se substituie prin textul „alin. (2)”; 

5) la punctul 13, cifra „9” se substituie prin cifra „4”; 

6) punctul 14 va avea următorul cuprins: 

„14. La formarea birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru alegătorii din 

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

modul corespunzător.”; 

7) punctul 15 va avea următorul cuprins: 

„15. Organul administrației publice locale competent să desemneze membri ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare deschise pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului 

(Transnistria) este acela sub jurisdicția căruia se află teritoriul pe care își are sediul secțiile de 

votare respective.”; 

2. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova și va intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova.  
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