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REGULAMENTUL
cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali
1. În conformitate cu art. 50 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997, concurenţii electorali pot avea persoane de încredere în fiecare circumscripţie electorală.
Pct. 1 modificat prin hot. CEC nr. 1695 din 12.06.2018

2. Numărul persoanelor de încredere ale concurenților electorali se stabileşte prin hotărîre
a Comisiei Electorale Centrale în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale și referendumurilor
republicane, sau de către consiliul electoral de circumscripţie în cazul alegerilor locale. La
stabilirea numărului de persoane de încredere, drept criteriu se va lua numărul de persoane de
încredere stabilit pentru scrutinul precedent de același tip și numărul de alegători din circumscripția
corespunzătoare, cu condiția că numărul persoanelor de încredere ale unui concurent electoral nu
poate fi mai mare decît numărul secțiilor de votare din circumscripția respectivă.
Pct. 2 expus în redacție nouă prin hot. CEC nr. 1695 din 12.06.2018

21. În cazul alegerilor locale generale consiliile electorale de circumscripție de nivelul al
doilea, iar în cazul alegerilor locale noi consiliile electorale de circumscripție de nivelul întîi
stabilesc numărul persoanelor de încredere ale concurenților electorali pentru fiecare
circumscripție electorală de nivelul întîi, sub condiția că numărul de persoane de încredere ale unui
concurent electoral nu poate fi mai mare decît numărul secțiilor de votare din circumscripția
respectivă.
Pct. 21 introdus prin hot. CEC nr. 145 din 30.08.2016

3. Persoanele de încredere sînt selectate de către concurenţii electorali şi prezentate
organului electoral respectiv spre înregistrare. Acestea sînt persoane cu drept de vot care îi ajută
pe concurenții electorali la desfășurarea campaniei electorale.
Pct. 3 completat prin hot. CEC nr. 145 din 30.08.2016

4. Nu pot fi persoane de încredere ale concurenților funcționarii electorali, precum și
personalul contractat de către organele electorale în vederea organizării și desfășurării alegerilor.
Pct. 4 expus în redacție nouă prin hot. CEC nr. 145 din 30.08. 2016

5. Numărul persoanelor de încredere ale unui concurent electoral nu va depăși numărul
determinat potrivit pct. 2 și 21 din prezentul regulament, indiferent de funcțiile pentru care
candidează sau își înaintează candidații. Persoanele de încredere ale concurenţilor electorali se
înregistrează, în limita numărului stabilit, de către:
a) Comisia Electorală Centrală, în cazul alegerilor Parlamentului în circumscripția
națională și alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova;

b) consiliul electoral de circumscripţie de nivelul al doilea și de nivelul întîi, în cazul
alegerilor parlamentare în circumscripții uninominale și alegerilor locale, din partea concurenților
electorali la funcţia de deputat în Parlament pentru circumscripția uninominală, primar și/sau
consilier al consiliului local.
Pct. 5 expus în redacție nouă prin hot. CEC nr. 1695 din 12.06. 2018

6. Pentru înregistrarea persoanelor de încredere, concurenţii electorali depun la organul
electoral respectiv un demers (conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul regulament), însoţit
de lista persoanelor desemnate. Lista va conține: numele şi prenumele, data, luna, anul naşterii a
candidaturilor pentru a fi înregistrate în calitate de persoane de încredere, precum și distribuția
acestora per circumscripție. Lista persoanelor desemnate se prezintă organului electoral atît pe
suport de hîrtie, cît și în formă electronică.
Pct. 6 expus în redacție nouă prin hot. CEC nr. 145 din 30.08. 2016

7. Demersul concurentului electoral se examinează de către organul electoral, în termen de
3 zile de la depunere, cu adoptarea unei hotărîri cu privire la înregistrarea sau refuzul de a înregistra
persoanele de încredere.
Pct. 7 expus în redacție nouă prin hot. CEC nr. 145 din 30.08. 2016

71. La alegerile prezidențiale și alegerile locale, persoanele de încredere ale concurenților
electorali, înregistrate în modul stabilit, își pot desfășura activitatea și în cel de-al doilea tur de
scrutin.
Pct. 71 introdus prin hot. CEC nr.145 din 30.08.2016

8. După înregistrarea persoanelor de încredere, organul electoral, în cel mult 3 zile,
eliberează acestora legitimaţii, conform modelul stabilit în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
Pct. 8 expus în redacție nouă prin hot. CEC nr. 145 din 30.08.2016

9. Persoanele de încredere au dreptul:
a) să facă agitaţie electorală în favoarea candidaţilor în cadrul adunărilor, mitingurilor,
întîlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă sau altor forme de
comunicare ce exclud încălcarea ordinii publice şi normelor etice. Agitaţia electorală în favoarea
concurentului electoral se admite numai după înregistrarea acestuia de către organul electoral, iar
în cazul alegerilor parlamentare și celor prezidențiale nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua
alegerilor;
b) să supună discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale ale
concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi personale ale acestora;
c) să reprezinte interesele concurentului electoral în relaţiile cu autorităţile administraţiei
publice, cu alegătorii şi organele electorale;
d) să asiste la şedinţele organelor electorale, cu excepția ședințelor biroului electoral al
secței de votare în ziua alegerilor și în ziua precedentă zilei alegerilor;
e) să fie acreditate în calitate de observatori, numai din partea concurenţilor electorali.
Pct. 9 lit.a), d) și e) modificate și completate prin hot. CEC nr. 2785 din 17.10.14, nr. 3310 din 22.04.2015,
nr. 145 din 30.08.2016; pct. 9 lit. a) și d) completate prin hot. CEC nr. 1695 din 12.06.2018

10. Persoanelor de încredere li se interzice:
a) să fie incluse în componența organele electorale;
b) să se implice în activitatea organelor electorale;
c) să semneze în locul alegătorului, la cererea acestuia, pentru primirea buletinului de vot
şi să completeze în locul votantului buletinul de vot în cabina sau camera de vot secret sau să se
afle acolo;

d) să folosească în campaniile electorale mijloace şi bunuri publice;
e) să facă agitație electorală în ziua alegerilor în incinta secției de votare sau la intrarea în
localul secției de votare;
f) să se afle în ziua alegerilor în perimetrul secției de votare sau localul secției de votare,
cu excepția timpului necesar exercitării dreptului de vot.
g) să ofere alegătorilor bani, precum și cadouri, bunuri ori servicii altele decît cele permise
de legislație;
h) să ofere funcționarilor electorali bani, cadouri, bunuri ori să acorde anumite favoruri
sau servicii.
Pct. 10 lit. e) și f) introduse prin hot. CEC nr. 3310 din 22.04.2015;lit. g) și h) introduse prin hot. CEC
nr. 145 din 30.08.2016; lit. e) modificată prin hot. CEC nr. 2350 din 17.02.2019

11. Concurenţii electorali pot, în orice moment pînă în ziua precedentă alegerilor, să
suspende împuternicirile persoanelor lor de încredere, să le înlocuiască cu alte persoane.
12. Persoana de încredere a concurentului electoral poate fi retrasă și/sau înlocuită la
cererea scrisă adresată concurentului electoral care l-a desemnat. În baza cererii de demisie sau în
cazul suspendării împuternicirilor, concurentul electoral care a desemnat persoana de încredere
înaintează un demers, cu anexarea cererii de demisie după caz, către organul electoral care a
înregistrat persoana de încredere respectivă, solicitînd suspendarea împuternicirilor și/sau
înlocuirea acesteia. Calitatea de persoană de încredere încetează odată cu adoptarea hotărîrii
organului electoral în acest sens.
Pct. 12 expus în redacție nouă prin hot. CEC nr. 1695 din 12.06.2018

13. Persoanele de încredere ale concurenţilor electorali pot fi degrevate de atribuţiile de la
locul de muncă la cererea lor, fără menţinerea salariului. Ele nu pot fi remunerate nici din
mijloacele alocate pentru desfăşurarea alegerilor. Pe parcursul perioadei electorale persoanele de
încredere nu pot fi concediate sau private de atribuţiile de la locul de muncă fără consimţămîntul
lor.
14. Prevederile prezentului regulament se aplică şi persoanelor de încredere ale
participanţilor la referendum.
Pct. 14 introdus prin hot. CEC nr.3404 din 30.07.10

