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REGULAMENT 

privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare 

 
I. Dispoziții generale 

1. Prezentul regulament constituie temeiul juridic necesar pentru reglementarea Sistemului de 

înregistrare video în secțiile de votare, stabilește regulile de funcționare și utilizare a acestuia, 

definește responsabilitățile privind prelucrarea, accesul și stocarea informațiilor astfel obținute. 

2. Sistemul de înregistrare video se utilizează în secțiile de votare și reprezintă o măsură 

suplimentară de securizare și asigurare a transparenței procesului de votare, a operațiunilor electorale 

din ziua alegerilor, inclusiv împotriva eventualelor fraude electorale. 

3. Sistemul de înregistrare video nu este utilizat în cadrul votării cu urna mobilă și al votării la 

locul aflării alegătorului. În secțiile de votare constituite în afara țării, altele decât cele pe lângă 

misiunile diplomatice și oficiile consulare, sistemul de înregistrare video nu va fi utilizat doar în 

locațiile în care filmarea este interzisă de legislația statului respectiv. 

4. Proprietar al Sistemului de înregistrare video este Comisia Electorală Centrală. Echipamentul 

sistemului de înregistrare video se transmite de Comisia Electorală Centrală către birourile electorale 

ale secțiilor de votare prin intermediul consiliilor electorale de circumscripție. 

5. Comisia Electorală Centrală va împuternici, va instrui și va ține evidența persoanelor 

responsabile de Sistemul de înregistrare video atât din cadrul birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, cât și din cadrul Aparatului Comisiei. 

6. Sistemul de înregistrare video este inclus în Registrul resurselor informaționale ce aparțin 

Comisiei Electorale Centrale. 

 

II. Modul de funcționare a Sistemului de înregistrare video 

7. Fiecare secție de votare este dotată cu echipament pentru înregistrare video care constă dintr- 

o cameră de înregistrare video, un stativ suport pentru cameră, card de memorie și prelungitoare 

pentru conectare la sursa de curent. 

8. Responsabil de integritatea echipamentului sistemului de înregistrare video este președintele 

biroului electoral al secției de votare, iar responsabil de activarea, dezactivarea și buna funcționare a 

echipamentului este persoana împuternicită din cadrul biroului electoral, desemnată prin hotărâre a 

biroului electoral, conform modelului din Anexa nr. 1. Hotărârea respectivă se aduce la cunoștința 

consiliului electoral de circumscripție în termen de 24 ore din momentul adoptării. 

9. Președintele biroului și operatorul desemnat vor primi instrucțiuni necesare privind 

configurarea setărilor sistemului de înregistrare video, respectarea regimului de confidențialitate și 

dreptul de acces la informația prelucrată prin sistemul de înregistrare video. 

10. La primirea echipamentului, președintele biroului electoral și operatorul desemnat vor semna 

actul de primire-predare, declarația de confidențialitate, conform modelului din Anexa nr. 2. 

11. Sistemul de înregistrare video nu are conexiune la rețeaua internet, este funcțional și activ 

doar în ziua votării, de la demararea operațiunilor electorale preparatorii privind deschiderea secției 

de votare și până la finalizarea procesului de totalizare a rezultatelor votării de către membrii biroului 

electoral al secției de votare. 
Pct. 11 expus într-o nouă redacție prin hot. CEC nr. 2821 din 17.10.2019; expus într-o nouă redacție 

prin hot. CEC nr. 4943 din 02.06.2021 



12. Până la deschiderea secției de votare, președintele biroului electoral și operatorul desemnat 

vor asigura fixarea camerei și activarea acesteia. 

Pct. 12 expus într-o nouă redacție prin hot. CEC nr. 2821 din 17.10.2019 

13. Echipamentul se va amplasa într-un loc vizibil, conform schemei arătate în Anexa nr. 3, se va 

fixa lateral față de urnele de vot, astfel încât să înregistreze doar urna de vot în locul unde se introduce 

buletinul de vot. 

14. Locul amplasării camerei video nu va periclita parcursul alegătorilor prin secția de votare, 

derularea votării și secretul votului. 

15. După ce ultimul alegător va părăsi încăperea unde a avut loc votarea, camerele de înregistrare 

video se vor amplasa în imediata apropiere a meselor pe care membrii biroului electoral vor desigila 

urnele (staționare și mobile) și vor număra buletinele de vot. Înregistrarea video are drept scop fixarea 

întregului proces de numărare și totalizare a voturilor. 

16. Președintele biroului electoral asigură continuitatea înregistrării video pe parcursul întregii 

zile, fără obstrucționarea procesului de către nici o persoană prezentă în secția de votare. 

Pct. 16 modificat prin hot. CEC nr. 2821 din 17.10.2019; nr. 4943 din 02.06.2021 

17. Sistemul de înregistrare video este asigurat cu o sursă autonomă de alimentare în 

eventualitatea întreruperii accidentale a furnizării energiei electrice, care va asigura funcționarea 

sistemului pe o durată de cel mult 2 ore. 

18. Dacă în timpul votării și numărării voturilor, se constată defecțiuni de funcționare a 

echipamentului video, se vor lua măsuri urgente de remediere a defecțiunilor. Președintele biroului 

electoral va anunța  membrii biroului electoral, observatorii prezenți în secția de votare și consiliul 

electoral de circumscripție despre această situație, iar la sfârșitul zilei votării va face o mențiune 

despre acest eveniment în raportul biroului electoral al secției de votare. 

Pct. 18 expus într-o nouă redacție prin hot. CEC nr. 2821 din 17.10.2019;  modificat prin hot. CEC nr. 

4943 din 02.06.2021 

19. După totalizarea rezultatelor votării, președintele biroului va transmite echipamentul destinat 

înregistrării video sigilat către Comisia Electorală Centrală, prin intermediul consiliului electoral de 

circumscripție, odată cu materialele electorale. 

 

III. Accesul la înregistrările video și păstrarea acestora 

20. Accesul la înregistrările video stocate după încheierea zilei votării permite redarea, oprirea și 

derularea înainte/înapoi a fișierului video, precum și salvarea acestuia pe un mediu de stocare. 

21. Accesul la fișierele video este permis doar pentru examinarea contestațiilor și este limitat la 

un număr redus de funcționari ai Comisiei Electorale Centrale, desemnați prin dispoziție a 

președintelui Comisiei. Se acordă acces la fișierele video şi/sau la efectuarea copiilor de pe acestea 

organelor de drept în cazul unor litigii electorale sau pentru investigații asupra evenimentelor ce au 

avut loc în secția de votare, în conformitate cu legislația în vigoare și cu permisiunea scrisă a 

președintelui Comisiei Electorale Centrale. 

22. Durata păstrării înregistrărilor video este de 3 luni din data validării/invalidării scrutinului, 

după care acestea se nimicesc. Înregistrările video se păstrează la sediul Comisei, în safeuri antifoc, 

sigilate. 

IV. Informarea publicului/persoanelor vizate cu privire la supravegherea video 

23. Comisia Electorală Centrală asigură respectarea drepturilor cetățenilor Republicii Moldova în 

conformitate cu legislația Republicii Moldova. Toate persoanele implicate în activitatea de 

înregistrare video şi cele responsabile de administrarea imaginilor filmate vor respecta procedurile de 

acces la datele cu caracter personal și normele interne privind securitatea informațiilor conform 

standardului internațional în domeniul securității informației ISO/IEC 27001. 



 231. Înainte de ziua votării, dar și în ziua votării, Comisia Electorală Centrală va informa alegătorii, 

candidații și alți participanți la procesul electoral despre utilizarea echipamentelor de înregistrare video 

în secțiile de votare. În ziua votării, informarea se realizează în mod clar, prin intermediul unui semn 

(panou) corespunzător, cu vizibilitate suficientă, care să semnaleze existența camerelor video și care 

să fie afișat atât la intrarea în secția de votare, cât și nemijlocit în zona în care se efectuează 

înregistrarea video. Prin intermediul panoului de informare, participanții la votare vor fi atenţionați 

despre existenţa sistemului de înregistrare video în incinta secției de votare, scopul pentru care se face 

înregistrarea, precum şi despre calitatea Comisiei Electorale Centrale de operator al datelor cu caracter 

personal colectate prin intermediul sistemului de înregistrare video. 
Pct. 231 introdus prin hot. CEC nr. 4943 din 02.06.2021 

 

V. Răspunderea 

24. Orice utilizare a camerei video în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul regulament 

este interzisă. 

25. Prejudicierea securității Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare, împiedicarea 

efectuării înregistrărilor video, permiterea accesului neautorizat sau abuzul de acces, afectarea 

integrității Sistemului, copierea sau nimicirea neautorizată a înregistrărilor video atrage după sine 

răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală, în cazul în care faptele săvârșite 

întrunesc elementele unei infracțiuni, în conformitate cu legea. 

26. Îngrădirea intenționată a procesului de înregistrare video urmează a fi adusă imediat la 

cunoștința președintelui biroului electoral al secţiei de votare. În cazul imposibilității remedierii 

situației, acesta este obligat să solicite intervenția organelor responsabile de menținerea ordinii 

publice. 


