Proiect
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Regulamentului cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova
aflați peste hotarele țării, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1732/2018
În temeiul art.18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c), art. 31 alin. (5) 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 cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele
țării, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1732/2018 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2018, nr. 336-346, art. 1334), cu modificările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1) punctul 10 va avea următorul cuprins:
„10. În afară de secțiile de votare constituite pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale Republicii Moldova, pot fi organizate, cu acordul autorităţilor competente ale
ţărilor respective, secţii de votare şi în alte localităţi. În cazul alegerilor parlamentare, organizarea
acestor secţii de votare se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală, la propunerea
Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi cu alte
autorităţi ale administraţiei publice centrale, pe baza informațiilor deținute de către misiunile
diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova din țările de reședință, pe baza
informațiilor deținute de către autoritățile publice centrale, inclusiv a informațiilor statistice
oficiale relevante și pe baza înregistrării prealabile a cetățenilor Republicii Moldova aflați în
străinătate și pe baza numărului alegătorilor care au participat la scrutinul precedent. În cazul
alegerilor prezidențiale și referendumului republican, organizarea acestor secţii de votare se
stabileşte de către Comisia Electorală Centrală, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor
Externe şi Integrării Europene, pe baza numărului de alegători care au participat la scrutinul
precedent, organizat în circumscripţia naţională, pe baza înregistrării prealabile a cetăţenilor
Republicii Moldova aflaţi în străinătate, dar şi pe baza informaţiilor obţinute de către Ministerul
Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la autorităţile competente ale ţărilor de reşedinţă a
cetăţenilor Republicii Moldova privind numărul acestora şi locul aflării acestora. Avizul prealabil
al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene se va referi la îndeplinirea condiţiei
vizând obţinerea acordului autorităţilor competente ale ţării respective, precum şi la posibilitatea
asigurării din punct de vedere logistic a procesului de votare.”
2) punctul 11 va avea următorul cuprins:
„11. Informaţia despre statele şi localităţile unde vor fi constituite secţii de votare în
străinătate, în cazul alegerilor parlamentare, se aduce la cunoştinţa publică de către Comisia
Electorală Centrală îndată după determinarea acestora de către Guvern, iar în cazul alegerilor
prezidențiale și referendumului republican – de către Comisia Electorală Centrală imediat după
ce le stabilește.”;
3) punctul 15:
în propoziția a doua textul „din cadrul acestora sau al personalului altor instituții ale
serviciului diplomatic” se substituie prin textul “din cadrul acestora, al personalului altor instituţii
ale serviciului diplomatic sau, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul
funcţionarilor electorali, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene”.
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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