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Aprobat  

prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale  

nr. _____ din _______________ 

 

 

Regulament 

cu privire la întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale 

 

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Codului electoral şi stabileşte 

procedura de întocmire, verificare și actualizare a listelor electorale,  inclusiv modul de transmitere 

a listelor către birourile electorale ale secțiilor de votare, asigurarea accesului la datele din listele 

electorale, returnarea și arhivarea acestora. 

2. Listele electorale sunt documente autentificate de către Comisia Electorală Centrală (în 

continuare – Comisie) ce cuprind toţi cetăţenii cu drept de vot care își au domiciliul ori reședința 

temporară pe teritoriul unei secţii de votare. 

3. În scrutine, se utilizează: 

a) listele electorale de bază, conform modelelor din anexele nr. 1 și 2 la prezentul Regulament; 

b) listele electorale suplimentare, inclusiv pentru secţiile de votare din afara ţării și cele pentru 

alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), conform modelelor din anexele 

nr. 3 și 4 la prezentul Regulament; 

c) listele electorale pentru votarea la locul aflării, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul 

Regulament. 

4. Listele electorale cuprind următoarele date de bază: 

a) denumirea și data scrutinului; 

b) localitatea, numărul secţiei de votare și numărul circumscripției electorale; 

c) numele şi prenumele, anul nașterii alegătorului (pentru alegătorii care până sau în ziua 

alegerilor împlinesc 18 ani se indică ziua şi luna naşterii); 

d) domiciliul/reşedinţa temporară a alegătorului; 

e) numărul de identificare de stat (IDNP), seria şi numărul actului de identitate; 

f) rubrica „Notă”; 

g) rubricile prevăzute pentru semnare de către membrul biroului electoral al secției de votare și 

alegător. 

5. Listele electorale se întocmesc în format A3, aplicându-se ştampila cu menţiunea specială pe 

fiecare pagină, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament. 

6. În colţul din dreapta jos al fiecărei pagini din listele electorale se face sumarul, indicându-se  

numărul total de buletine de vot eliberate pe parcursul zilei votării. 

7. Listele electorale se întocmesc pe secții de votare în baza informației din Registrul de stat al 

alegătorilor. Lista unei secții de votare este ordonată alfabetic după numele, prenumele 

alegătorilor, sau după denumirea străzii, numărul blocului în creștere, numele, prenumele 

alegătorilor. Arondarea alegătorilor la secțiile de votare se efectuează de către registratorii 

autorizați în acest sens, conform procedurii stabilite de Regulamentul cu privire la Registrul de 

stat al alegătorilor, aprobat de către Comisie. 



8. Pentru al doilea tur de scrutin se utilizează aceleași liste electorale de bază. Listele electorale 

suplimentare se întocmesc, separat, pentru fiecare tur de scrutin. 

9. După încheierea perioadei electorale, listele electorale, precum și certificatele pentru drept de vot 

se remit spre păstrare temporară inspectoratelor teritoriale de poliție, care le nimicesc după 

expirarea termenului de 3 luni de la confirmarea rezultatelor alegerilor, dar nu mai devreme de 

soluționarea definitivă a litigiilor în cadrul cărora acestea pot servi drept materiale probante. 

 

Capitolul II. Lista electorală de bază 

 

Secţiunea 1. Întocmirea şi transmiterea listelor electorale de bază la birourile electorale ale 

secțiilor de votare 

 

10. În lista electorală de bază se includ toţi cetăţenii cu drept de vot care își au domiciliul ori reşedinţă 

temporară pe teritoriul unei secţii de votare. Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă 

electorală şi la o singură secţie de votare. 

11. Alegătorul, care are şi domiciliu, şi reşedinţă temporară, este înscris, în perioada valabilităţii 

reşedinţei, în lista electorală de bază de la secţia de votare în a cărei rază teritorială îşi are 

reşedinţa. 

12. Pentru militari (cetățenii Republicii Moldova care îndeplinesc serviciul în termen)  listele 

electorale se întocmesc pe baza datelor prezentate de către comandanții unităților militare 

respective. Militarii cu domiciliul înregistrat în afara unităților militare, precum şi membrii 

familiilor lor, se înscriu în listele electorale de la domiciliu. 

13. Pentru secțiile de votare constituite în sanatorii și case de odihnă, în spitale şi alte instituţii curative 

staţionare, listele electorale se întocmesc pe baza propriei declarații de ședere ori a datelor 

prezentate de către conducătorii instituțiilor menționate. 

14.  În baza actelor de transmitere-recepționare, conform modelului din anexa nr.7 la prezentul 

Regulament, Comisia transmite autorităților publice locale, cu cel puțin 22 de zile înainte de ziua 

alegerilor, listele electorale care cuprind numele, prenumele, anul nașterii și domiciliul/reședința 

temporară a fiecărui alegător, într-un exemplar ștampilat și cu alte semne de protecție pe fiecare 

pagină. Listele electorale cu aceste date incomplete se transmit imediat birourilor electorale ale 

secțiilor de votare pentru a fi verificate de către alegători, reprezentanții concurenților 

electorali/participanților la referendum și observatori.  

15. Cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, listele electorale transmise în condițiile pct.14 din prezentul 

Regulament se fac accesibile în localurile secțiilor de votare. În același termen, alegătorilor li se 

comunică prin toate mijloacele de comunicare disponibile (mass-media, telefon, afișe, internet) 

despre posibilitatea verificării listelor electorale la sediul biroului electoral al secției de votare. 

Alegătorul poate verifica datele sale și prin intermediul resurselor informaționale ale Comisiei.  

16. Alegătorul are acces doar la datele sale personale. Acces la datele depline conținute în lista 

electorală de bază în privința tuturor alegătorilor (IDNP-ul, domiciliul/reședința temporară a 

alegătorului, seria și numărul actului de identitate) îl au doar membrii biroului electoral al secției 

de votare.  

17. În cazul în care alegătorul, reprezentantul concurentului electoral/participantului la referendum, 

observatorul identifică erori care pot fi soluționate doar prin verificarea informației depline despre 

alegător, accesul poate fi acordat doar prin semnarea unei declarații de confidențialitate, conform 

modelului din anexa nr. 8 la prezentul Regulament. 

18. Listele electorale cu toate datele se tipăresc după verificarea și efectuarea modificărilor în acestea, 



cu cel puțin 7 zile înainte de ziua alegerilor și se transmit cel târziu odată cu buletinele de vot, în 

2 exemplare ștampilate și cu alte semne de protecție pe fiecare pagină, dintre care unul este 

transmis pentru păstrare la primărie, prin intermediul biroului electoral al secției de votare. 

 

 

Secţiunea 2. Modificările operate în lista electorală de bază de către biroul electoral al 

secţiei de votare 

 

19. Alegătorilor, reprezentanților concurenților electorali/participanților la referendum și 

observatorilor, în condițiile pct. 16 și 17, li se asigură posibilitatea de a lua cunoștință de listele 

electorale și de a verifica dacă datele cu privire la alegători sunt corecte. Aceștia au dreptul să 

depună solicitări pentru includerea în lista electorală sau excluderea din ea, precum și pentru 

corectarea erorilor comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alți alegători cu cel mult 7 

zile înainte de ziua alegerilor. 

20. Solicitarea se efectuează printr-o cerere scrisă, conform modelului din anexa nr. 9 la prezentul 

Regulament, însoţită de acte doveditoare care se anexează la lista electorală. 

21. Solicitarea se examinează, în termen de 24 de ore, de către organul electoral sesizat, iar decizia 

asupra solicitării, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10 la prezentul Regulament, 

poate fi contestată de subiecții interesați în instanța de judecată, în condițiile și termenele 

prevăzute de cadrul normativ în domeniul electoral. 

22. Corectarea erorilor se efectuează prin tragerea unei linii peste înscrisul incorect şi înscrierea în 

aceeaşi rubrică a datelor corecte. 

23. Includerea alegătorului în lista electorală se face prin înscrierea acestuia la sfârșitul listei, 

atribuindu-i-se numărul de ordine imediat următor. 

24. Radierea alegătorului din lista electorală se efectuează prin  tragerea unei linii peste datele despre 

alegător. 

25. În fiecare caz, la rubrica „Notă” din lista electorală, se indică data efectuării modificării și numele 

membrului biroului electoral al secţiei de votare care a efectuat modificarea. 

 

Secţiunea 3. Declararea locului nou de şedere 

 

26. Cetăţenii cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere 

au dreptul, cel târziu cu 25 de zile înainte de următoarele alegeri parlamentare sau prezidențiale ori 

referendum republican, să-şi declare locul nou de şedere la organul administraţiei publice locale 

pentru a putea fi înscrişi în lista electorală de la secţia de votare,  corespunzător locului şederii. 

27. La solicitarea alegătorului și pe baza actului de identitate acceptat pentru participarea la votare, 

registratorul generează declaraţia privind locul nou de şedere conform modelului din anexa nr. 

11 la prezentul Regulament. Alegătorului i se eliberează recipisă privind confirmarea faptului 

declarării locului nou de ședere. 

28. În baza declaraţiei de ședere, se operează modificările respective în Registrul de stat al 

alegătorilor, incluzând alegătorul în lista electorală de bază cu menţiunea „Declarația de şedere”, 

la rubrica „Notă”. 

 

Secţiunea 4. Eliberarea certificatelor pentru drept de vot   

 

29. În cazul în care alegătorul îşi schimbă locul de ședere sau nu se va afla, în ziua alegerilor 



parlamentare, alegerilor prezidențiale sau referendumului republican, la domiciliu ori la reședința 

temporară, biroul electoral al secției de votare unde alegătorul este inclus în lista electorală de 

bază, la solicitarea acestuia și pe baza actului de identitate acceptat pentru participarea la votare, 

îi eliberează un certificat pentru drept de vot, conform modelului din anexa nr. 12 la prezentul 

Regulament. 

30. Alegătorul confirmă primirea certificatului pentru drept de vot semnând într-un registru special, 

ținut de biroul electoral al secției de votare. Mențiunea despre eliberarea certificatului pentru 

dreptul de vot se efectuează de către biroul electoral al secției de votare la rubrica „Notă”, unde 

este indicată data eliberării, numărul certificatului pentru drept de vot și numele membrului 

biroului electoral care l-a eliberat. 

31. În cazul organizării turului doi de scrutin, certificatele pentru drept de vot eliberate pentru primul 

tur de scrutin nu pot fi utilizate. 

32. Prevederile prezentei secțiuni nu se aplică pentru secțiile de votare constituite în străinătate și cele 

organizate pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria). 

 

Capitolul III. Lista electorală suplimentară 

 

33. În lista electorală suplimentară se înscriu alegătorii din raza teritorială a secției de votare care nu 

sunt înscriși în lista electorală de bază, la prezentarea documentului ce atestă domiciliul sau 

reședința temporară în raza teritorială a secției de votare în cauză. Alegătorii respectivi confirmă 

pe propria răspundere, prin semnătură, abținerea de la votarea multiplă și faptul că sunt informați 

despre răspunderea penală pentru încălcarea acestei obligații. 

34. În cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale și al referendumurilor republicane, în lista 

electorală suplimentară se înscriu și: 

a) alegătorii care au venit la secția de votare cu certificatul pentru drept de vot.  Certificatul pentru 

drept de vot rămâne la biroul electoral al secției de votare și se anexează la lista electorală 

suplimentară; 

b) persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest până la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, 

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

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

persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărâre judecătorească 

definitivă, aflate în instituţiile penitenciare amplasate în altă localitate decât locul în care 

acestea își au înregistrat domiciliul sau reședința temporară; 

c) alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă temporară; 

d) alegătorii care în ziua votării se află în sanatorii şi case de odihnă, în spitale şi alte instituţii 

curative staţionare amplasate în altă localitate decât locul în care îşi  au înregistrat domiciliul 

sau reşedinţa temporară, dar situate pe teritoriul Republicii Moldova; 

e) cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot aflaţi în străinătate care se prezintă în ziua 

alegerilor la secţia de votare respectivă; 

f) cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria) care au înregistrare 

la domiciliu sau reședința temporară în localitățile aflate provizoriu în afara controlului 

suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova, confirmată prin mențiunea 

respectivă în actul de identitate; 

g) studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţământ într-o localitate în 

care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă temporară. Aceste persoane prezintă actul 

de identitate și carnetul de student/elev al instituției de învăţământ din localitatea respectivă, 



precum și confirmă pe propria răspundere, prin semnătură, abținerea de la votarea multiplă 

și faptul că sunt informate despre răspunderea penală pentru încălcarea acestei obligații. La 

rubrica „Notă” din lista electorală, se indică instituţia de învăţământ la care sunt înmatriculaţi 

respectivii alegători; 

h) militarii aflați în unitățile militare, în baza datelor prezentate de comandanții unităților 

militare respective în condițiile art. 61 alin. (4) din Codul electoral; 

i) funcționarii electorali ai birourilor electorale ale secțiilor de votare care în ziua alegerilor își 

desfășoară activitatea la secția de votare respectivă, fără prezentarea certificatului pentru 

drept de vot. 

35. În cazul alegerilor locale și al referendumurilor locale, în lista electorală suplimentară se înscriu: 

a) persoanele deținute pe baza unui mandat de arest până la pronunțarea sentinței judecătorești, 

persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) a căror sentință nu este 

definitivă, cele care execută o sancțiune contravențională sub formă de arest, persoanele 

condamnate la închisoare (privațiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă, 

aflate în instituțiile penitenciare, doar dacă își au domiciliul sau reședința temporară în 

unitatea administrativ-teritorială în care se află instituțiile respective; 

b) alegătorii care în ziua votării se află în sanatorii și case de odihnă, în spitale și alte instituții 

curative staționare, doar dacă își au domiciliul sau reședința temporară în unitatea 

administrativ-teritorială în care se află instituțiile respective; 

c) funcționarii electorali, la secția de votare în care își desfășoară activitatea, cu condiția că își 

au domiciliul/reședința temporară în unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia se 

află secția de votare. 

36. Secretarul biroului electoral al secției de votare efectuează înscrierea alegătorilor în listele 

electorale suplimentare. În cazul biroului electoral al secției de votare constituite în străinătate 

sau pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), pot introduce alegătorii în 

lista electorală suplimentară oricine dintre membrii biroului electoral al secției de votare. 

37. În cazul alegătorilor plasați/internați în instituțiile penitenciare și curative staționare, înscrierea 

se efectuează cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 14.00 a zilei precedente votării. 

Datele personale ale acestor alegători se introduc în lista electorală suplimentară de către 

conducătorul instituţiei, se  semnează şi se autentifică cu ştampila instituţiei şi se transmit, în ziua 

precedentă votării sau în ziua votării, biroului electoral al secţiei de votare din raza instituției. 

38. În cazurile instituțiilor penitenciare și celor curative staționare, în ziua votării, membrii biroului 

electoral al secţiei de votare se deplasează în aceste instituţii cu urna mobilă şi cu lista electorală 

suplimentară, cu excepţia cazurilor de constituire a secţiilor de votare în sanatorii şi case de 

odihnă, în spitale şi alte instituţii curative staţionare, unde alegătorii vor fi incluşi în listele 

electorale suplimentare, însă vor vota conform regulilor generale. 

 

Capitolul IV. Lista electorală pentru votarea la locul aflării 

 

39. Lista electorală pentru votarea la locul aflării se întocmeşte de către biroul electoral al secţiei de 

votare în baza cererilor depuse de alegători şi se semnează de către preşedintele biroului. 

40. În baza listei electorale pentru votarea la locul aflării votează doar alegătorii care figurează în lista 

de bază, însă din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu pot veni în localul secţiei 

de votare. 

41. Înscrierea în lista electorală pentru votarea la locul aflării se efectuează în baza  cererii scrise a 

solicitantului începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 14.00 a zilei 



precedente votării. 

42. În ziua votării, cererile se aprobă de către biroul electoral al secției de votare până la ora 14.00 

numai la prezentarea unui certificat medical. 

43. Persoanele deținute pe baza unui mandat de arest până la pronunțarea sentinței judecătorești, 

persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) a căror sentință nu este definitivă, 

cele care execută o sancțiune contravențională sub formă de arest, persoanele condamnate la 

închisoare (privațiune de liberate) prin hotărâre judecătorească definitivă, aflate în instituțiile 

penitenciare, votează la locul aflării, conform procedurii de vot cu urna mobilă. 

44. Lista electorală pentru votarea la locul aflării pentru alegătorii care, din motive de sănătate sau 

din alte motive temeinice, nu pot veni în localul secţiei de votare se anexează  la lista electorală de 

bază, făcându-se în aceasta menţiunea „Votat la locul aflării” în dreptul numelui persoanei 

respective. 

 


