Proiect
HOTĂRÎRE
pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și
verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1730 din 3 iulie 2018
În temeiul art.18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de
subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 3 iulie 2018
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 321-332, art. 1302) se modifică după cum
urmează:
1) punctul 17 după cuvintele „nr. 3” se completează prin virgulă cu cuvintele „nr. 31”;
2) regulamentul se completează cu punctul 171 cu următorul cuprins:
„171. În listele de subscripție se vor indica datele susținătorilor conform actului de
identitate (buletin de identitate) valabil. În cazul susținerii candidaților din circumscripțiile
uninominale de peste hotarele țării, susținătorii pot completa datele prevăzute în formularul listei
de subscripție în baza buletinului de identitate valabil sau a pașaportului cetățeanului Republicii
Moldova valabil.”;
3) punctul 18 se completează cu o propoziție nouă, cu următorul conținut:
„Prin derogare de la prezentul punct, formularul listei de subscripție pentru susținerea
candidatului din circumscripțiile uninominale de peste hotarele țării și cele constituite pentru
localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) nu conține mențiunea privind localitatea unde are loc
colectarea semnăturilor și rubrica privind domiciliul susținătorului (conform Anexei nr. 31).”;
4) la punctul 39, anul „2015” se substituie prin anul „2016”;
5) regulamentul se completează cu punctele 401 și 402 cu următorul cuprins:
„401. Pentru verificarea listelor de subscripție, organul competent, va utiliza după caz,
Aplicația „Liste de subscripție” – bloc de funcții al Sistemului informațional automatizat de stat
„Alegeri”.
402. Persoanele responsabile (operatori) de verificarea datelor din listele de subscripție se
desemnează prin dispoziția președintelui organului respectiv. Informația despre persoanele
desemnate se aduce la cunoștința Comisiei Electorale Centrale care crează pentru acestea accesul
securizat la aplicația „Liste de subscripție” conform procedurilor interne stabilite.”;
6) punctul 43 subpunctul 1:
litera c), cuvintele „sau cu semne de rectificare” se exclud;
litera e) și litera h), se exclud;
7) punctul 44 se completează cu textul „în termen de 24 ore după perfectarea notei”
8) la punctul 48, după sintagma „colectează semnăturile” se introduce textul „nu vor dubla
formularele listelor de subscripție prin fotocopiere și”;
9) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
„

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind modul de întocmire,
prezentare şi verificare a listelor de subscripţie
Consiliul electoral al circumscripției
electorale ________________ nr. ____
CERERE
Subsemnatul(a)_______________________________________________, domiciliat(ă)

(numele, prenumele)

pe adresa __________________________________________ , rog să-mi eliberaţi liste de
subscripţie pentru susținerea candidaturii mele la alegerile ______________________________
(tipul scrutinului pentru care se vor colectata semnăturile)

_____________________________________________________________________________
.
Se anexează: lista persoanelor împuternicite pentru colectarea semnăturilor (după caz).
____ _____________________20__

_________________________
(semnătura)

(data, luna)

Anexă la cererea din „____” ____________20___
Lista persoanelor împuternicite pentru colectarea semnăturilor
Nr.
Numele
d/o

Prenumele

Data, luna,
anul nașterii

Numărul de
identificare de
stat (IDNP)

Domiciliul/
reședința

Specimentul
semnăturii

”
10) în Anexele nr. 3 și 4 -formularele listei de subscripție, după textul „Apartenența
politică” se completează prin bară „Desemnat de către”;
11) regulamentul se completează cu Anexa nr. 31 al cărei model este dat în Anexa la
prezenta hotărîre.
2. Prezenta hotărîre se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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Chişinău, __ _________ 2019
Nr.
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