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INTRODUCERE
Prin Decretul nr. 77-IX din 28 aprilie 2021, Președintele
Republicii Moldova a dizolvat Parlamentul de legislatura a X-a și a
stabilit data de 11 iulie 2021 pentru alegerea noului Parlament.
Prezentul Ghid se dorește a fi o sursă utilă de informații despre
alegerile parlamentare anticipate ce se vor desfășura în ziua de
duminică, 11 iulie 2021.
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CAPITOLUL I
1. CE AUTORITATE ALEGEM LA 11 IULIE 2021?
Parlamentul este organul
reprezentativ suprem al
poporului
Republicii Moldova și
unica autoritate legislativă
a statului.
Parlamentul se alege prin
vot universal, egal, direct,
secret și liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi
prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

2. CÂȚI DEPUTAȚI SUNT
ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA?
Parlamentul Republicii Moldova este compus din 101 deputați.
Deputaţii sunt în serviciul poporului. Calitatea de deputat este
incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia
activităţii didactice şi ştiinţifice.

3. CE ATRIBUȚII DE BAZĂ ARE PARLAMENTUL?
Organul reprezentativ suprem se întrunește în două sesiuni ordinare
pe an:
- sesiunea de primăvară - începe în luna februarie și nu poate
depăși sfârșitul lunii iulie.
- sesiunea de toamnă - începe în luna septembrie și nu poate
depăși sfârșitul lunii decembrie.
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Parlamentul are următoarele atribuții de bază:
 adoptă legi, hotărâri și moțiuni;
 declară referendumuri;
 interpretează legile și asigură unitatea reglementărilor
legislative pe întreg teritoriul țării;
 aprobă direcțiile principale ale politicii interne și externe a
statului;
 aprobă doctrina militară a statului;
 exercită controlul parlamentar asupra puterii executive, sub
formele și în limitele prevăzute de Constituție;
 ratifică, denunță, suspendă și anulează acțiunea tratatelor
internaționale încheiate de Republica Moldova;
 aprobă bugetul statului și exercită controlul asupra lui;
 exercită controlul asupra acordării împrumuturilor de stat,
asupra ajutorului economic și de altă natură acordat unor state
străine, asupra încheierii acordurilor privind împrumuturile și
creditele de stat din surse străine;
 alege și numește persoane oficiale de stat, în cazurile prevăzute
de lege;
 aprobă ordinele și medaliile Republicii Moldova;
 declară mobilizarea parțială sau generală;
 declară starea de urgență, de asediu și de război;
 inițiază cercetarea și audierea oricăror chestiuni ce se referă la
interesele societății;
 suspendă activitatea organelor administrației publice locale, în
cazurile prevăzute de lege;
 adoptă acte privind amnistia;
 îndeplinește alte atribuții, stabilite prin Constituție și legi.
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CAPITOLUL II
1. ALEGERILE PARLAMENTARE
Republica Moldova este un stat suveran și independent, în care
suveranitatea națională aparține poporului, care o exercită în mod
direct și prin organele sale reprezentative.
La alegerile parlamentare au dreptul să participe toți cetățenii cu drept
de vot.
Alegerile parlamentare se organizează și se desfășoară în baza Codului
electoral nr. 1381 din 21.11.1997.
Statutul deputatului în Parlament este determinat de Constituția
Republicii Moldova, de Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre
statutul deputatului în Parlament și de Regulamentul Parlamentului,
aprobat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996.
După declararea independenței, primele alegeri democratice în
Republica Moldova au avut loc pe 27 februarie 1994.
Din 1994 până în 2017, alegerile parlamentare s-au desfășurat în baza
sistemului proporțional (întreg teritoriul țarii constituind o
circumscripție electorală, în care se aleg cei 101 deputați).
La data de 20 iulie 2017, Parlamentul Republicii Moldova a modificat
sistemul electoral din proporțional în mixt și o scurtă perioadă de timp,
din februarie 2019 și în anul 2020, alegerile parlamentare s-au
desfășurat în baza sistemului de vot mixt: proporțional și majoritar.
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La 15 august 2019, cu votul a 59 de deputați, Parlamentul a decis
revenirea la sistemul electoral proporțional, astfel că alegerile
parlamentare anticipate din 2021 se desfășoară în conformitate cu
sistemul proporțional.
Rezultatele alegerilor parlamentare
Constituțională a Republicii Moldova.

se

confirmă

de

Curtea

2. CUM SE STABILEȘTE
DATA ALEGERILOR PARLAMENTARE?
Data alegerilor parlamentare se stabilește:
 Prin hotărâre a Parlamentului, cu cel puțin 60 de zile înainte
de ziua alegerilor.
 Prin decret al Președintelui Republicii Moldova privind
dizolvarea Parlamentului. În cazul dizolvării Parlamentului,
prin același decret al Președintelui Republicii Moldova, se
stabilește data alegerii noului Parlament.
 Alegerile se desfășoară în cel mult 3 luni de la expirarea
mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului.
Dizolvarea Parlamentului:
 În cazul imposibilității formării Guvernului sau al blocării
procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, Preşedintele
Republicii
Moldova,
după
consultarea
fracţiunilor
parlamentare, poate să dizolve Parlamentul.
 Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a acceptat votul de
încredere pentru formarea Guvernului, în termen de 45 de zile
de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două
solicitări de învestitură.
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Nici un segment de timp din perioada de după expirarea mandatului
Parlamentului precedent și până la întrunirea Parlamentului nou ales
nu poate fi echivalată cu prelungirea mandatului parlamentar. În
această perioadă Parlamentului îi sunt atribuite doar funcții operative
pentru a asigura continuitatea activității permanente, activitatea
legislativă îi este limitată, el nu are dreptul să modifice Constituția sau
să reglementeze raporturile juridice prin adoptarea, modificarea sau
abrogarea legilor organice.

3. PRINCIPALII ACTORI AI PROCESULUI ELECTORAL
Principalii actori ai procesului electoral sunt:
 alegătorii – cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot;
 grupurile de inițiativă – grupuri de cetățeni cu drept de vot și
înregistrate în condițiile Codului electoral de către CEC pentru
colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat independent
la funcția de deputat;

concurenții electorali candidaţii
independenţi,
înregistraţi
de
Comisia
Electorală Centrală, precum şi
partidele, alte organizaţii socialpolitice şi blocurile electorale ale
căror liste de candidaţi au fost
înregistrate de CEC;

organele electorale –
Comisia Electorală Centrală, consiliile electorale de
circumscripție și birourile electorale ale secțiilor de votare;
 observatorii – persoane care monitorizează procesul electoral
fără a se implica, reprezintă instituții abilitate și sunt acreditați
de organul electoral corespunzător;
 reprezentanții concurenților electorali – persoane cu drept de
vot, ce reprezintă interesele concurentului electoral în organele
electorale și în alte organe implicate în procesul electoral;
9
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 persoanele de încredere ale
concurenților
electorali
–
persoane cu drept de vot ce au
dreptul să facă agitație electorală
în
favoarea
concurentului
electoral care i-a desemnat.

4. CINE POATE ALEGE?
Au dreptul de a alege cetățenii Republicii Moldova care au împlinit
inclusiv în ziua alegerilor vârsta de 18 ani, cu excepția celor privați de
acest drept în modul stabilit de lege.

5. CINE NU ARE DREPTUL DE A ALEGE?
Nu pot alege:
– persoanele care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova sau nu au
împlinit vârsta de 18 ani;
– persoanele lipsite de dreptul la vot prin hotărâre definitivă a instanței
de judecată.
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6. CINE POATE CANDIDA
LA FUNCŢIA DE DEPUTAT ÎN PARLAMENT
ȘI CINE NU POATE FI ALES?
Pot candida la funcția de deputat în Parlament:
– persoanele cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua
alegerilor, vârsta de 18 ani;
– persoanele care dețin cetățenia Republicii Moldova;
– persoanele care nu cad sub incidența art. 2 alin. (61) din Legea
despre statutul deputatului în Parlament;
– persoanele care întrunesc condițiile prevăzute de Codul electoral.
Nu pot fi aleși:
– militarii cu serviciul în termen;
– persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
– persoanele care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova;
– persoanele care au fost lipsite de dreptul de vot prin hotărâre
definitivă a instanței de judecată;
– persoanele care sunt condamnate la închisoare (privațiune de
libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă și își ispășesc
pedeapsa în instituții penitenciare, precum și persoanele care au
antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.
Organele electorale sunt informate despre existenta antecedentelor
penale de către organele Ministerului Afacerilor Interne și/sau de către
Autoritatea Națională de Integritate;
– persoanele private de dreptul de a ocupa funcții de răspundere prin
hotărâre judecătorească definitivă. Organele electorale sunt informate
despre existența interdicției de către Ministerul Justiției, Autoritatea
Națională de Integritate și/sau de către Ministerul Afacerilor Interne.
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7. CINE SUNT OBSERVATORII?
Observatorii sunt persoanele acreditate care monitorizează alegerile.
Ei pot fi:
 naționali – cetățeni ai RM, reprezentanți ai asociațiilor obștești,
acreditați de Comisia Electorală Centrală sau consiliile
electorale de circumscripție și reprezentanți ai concurenților
electorali acreditați de către consiliile electorale de
circumscripție.
 internaționali – reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai
guvernelor
statelor
străine
și
ai
organizațiilor
neguvernamentale din străinătate, precum și experți
internaționali în domeniul electoral, acreditați doar de
Comisia Electorală Centrală.

CAPITOLUL III
1. CINE ORGANIZEAZĂ ŞI DESFĂŞOARĂ
ALEGERILE PARLAMENTARE?
Ierarhia organelor electorale:

Comisia Electorală Centrală (CEC)
Comisia Electorală Centrală este un organ de stat independent, înființat
pentru realizarea politicii electorale în scopul unei bune desfășurări a
alegerilor, pentru supravegherea și controlul respectării prevederilor
12
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legale privind finanțarea partidelor politice și a campaniei electorale.
Comisia este constituită din 9 membri: un membru este desemnat de
către Președintele Republicii Moldova, ceilalți 8 membri sunt
desemnați de către Parlament, cu respectarea reprezentării
proporționale a majorității și a opoziției. Comisia este asistată de un
aparat de lucru.
Consiliile electorale de circumscripție
Comisia Electorală Centrală formează, cu cel puțin 50 de zile înainte
de alegeri, consilii electorale de circumscripție. Pentru desfășurarea
alegerilor parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021, Comisia
Electorală Centrală a constituit 37 de consilii electorale de nivelul al
doilea.
Birourile electorale ale secțiilor de votare
Birourile electorale ale secțiilor de votare sunt organe electorale
constituite de către consiliile electorale de circumscripție cu cel
puțin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, din 5-11 membri.
Notă!
Membrii consiliilor electorale și ai birourilor electorale activează temporar,
de la constituirea și până la dizolvarea organului electoral din care aceștia fac
parte. De regulă, consiliile electorale de circumscripție și birourile electorale
ale secțiilor de votare încetează să mai activeze de îndată ce acestea au
prezentat documentele respective la Comisia Electorală Centrală.

2. CUM POATE VERIFICA ALEGĂTORUL
DACĂ A FOST INCLUS ÎN LISTA ELECTORALĂ?
Listă electorală - listă ce cuprinde toți cetățenii cu drept de vot care
domiciliază ori își au reședința în raza unei secții de votare. Alegătorul
poate fi înscris numai într-o singură listă electorală și la o singură secție
de votare.
13
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Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în lista electorală la secția
de votare, în perioada 21 iunie - 10 iulie 2021 inclusiv. Alegătorii pot
cere includerea/excluderea din listă, corectarea înscrierilor greșite sau
a oricăror erori din listă, iar pentru a fi efectuate modificările trebuie să
prezinte actul de identitate și/sau alte documente doveditoare.
Înscrierile din lista electorală se pot verifica și on-line pe pagina web
oficială a CEC (www.cec.md, rubrica ”Registrul de Stat al Alegătorilor”),
introducând IDNP-ul.
Lista electorală este un document public. Însă aceasta nu înseamnă că
oricine poate face modificări în listă sau o poate multiplica. Dacă
alegătorul nu poate merge la biroul electoral să verifice înscrierea în
listă, un membru al familiei sale se poate prezenta la secția de votare
cu un act de identitate și să solicite verificarea înscrierilor referitoare
la acesta.
Modificările în lista electorală se efectuează în baza actelor de
identitate sau certificatelor oficiale.

3. CUM PUTEȚI AFLA LA CE SECȚIE
AVEȚI DREPTUL SĂ VOTAȚI?
Accesați pagina oficială a Comisiei (www.cec.md), la rubrica
"Registrul
de
Stat
al
Alegătorilor”,
sau
pe
pagina https://verifica.cec.md, la rubrica "Află unde să votezi”,
selectați adresa de domiciliu și veți vedea secția de votare asociată
adresei.
ATENŢIE! Dacă vă prezentați la secția de votare, însă constatați
că ați fost omis din lista electorală de bază, faceți dovada cu
buletinul de identitate că domiciliați în raza teritorială a secției de
votare respective.
Alegătorii care au domiciliul în localitățile din stânga Nistrului
(Transnistria) vor putea să-și exercite dreptul de a alege la oricare din
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secțiile de votare distincte deschise pentru această categorie de
alegători.

4. ÎN CE ZI ȘI ÎN CE INTERVAL ORAR
ALEGĂTORII POT VOTA?
Votarea este stabilită pentru ziua de duminică, 11 iulie 2021, și se
efectuează între orele 7.00 și 21.00.
Dacă vă aflați în incinta secției de votare după ora 21.00, aveți dreptul
să vă exercitați votul. În cazul în care la secția de vot s-a format rând,
biroul electoral poate decide prelungirea termenului votării, cu cel mult
2 ore.

5. CU CE ACTE DE IDENTITATE SE POATE VOTA
LA ALEGERILE PARLAMENTARE?
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6. CUM POT VOTA ALEGĂTORII CARE ÎN ZIUA
ALEGERILOR NU SE VOR AFLA LA ADRESA DE
DOMICILIU SAU DE REŞEDINŢĂ VALABILĂ?
În cazul în care alegătorul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada
valabilităţii reşedinţei el votează la secţia de votare corespunzătoare
adresei de reședință.
Domiciliul este permanent, reşedinţa e temporară (de ex., în perioada
studiilor, studenţilor/elevilor li se acordă reşedinţă la cămin).
Totodată, există şi excepții de la regulă, care sunt aplicate în cazul
alegerilor parlamentare:
SITUAȚII

Alegătorul și-a schimbat
curând locul de ședere.

SOLUȚII
1. Cel târziu cu 30 de zile înainte de
ziua alegerilor alegătorul poate să
depună personal declarația de
ședere la autoritatea administrației
publice locale din localitatea unde
dorește să voteze. Prin această
procedură, alegătorul va fi înscris în
de lista electorală a secției de votare
conform locului de ședere declarat
și își va putea exercita dreptul la vot
la secția de votare respectivă.
2. Începând cu 21 iunie şi până la
10 iulie inclusiv, alegătorul va
depune personal o cerere la biroul
electoral al secției de votare la care
este arondat, acesta va elibera
alegătorului un certificat pentru
drept de vot, în baza căruia el va
16
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În ziua alegerilor alegătorul se va putea vota la orice secție de votare
afla într-o altă localitate din de pe teritoriul țării.
Republica Moldova, decât cea
unde are domiciliul sau reședința.
Conform legislației electorale, la
alegerile parlamentare studenții și
elevii cu drept de vot, înmatriculați
în instituții de învățământ într-o
localitate în care nu au înregistrare
la domiciliu sau reședință, pot vota
Alegătorul este student/elev și nu la orice secție de votare deschisă în
are domiciliul sau reședința în
această localitate, fiind obligați să
localitatea din RM în care își face respecte următoarele condiții:
studiile, însă dorește să voteze în
 prezintă
buletinul
de
această localitate.
identitate cu fișa de însoțire;
 prezintă
carnetul
de
student/elev al instituției de
învățământ din localitatea
respectivă;

 completează și semnează o
declarație
pe
propria
răspundere
privind
abținerea de la votarea
multiplă,
sub
condiția
răspunderii penale în caz de
încălcare a acestei obligații.
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În ziua alegerilor alegătorul se va
afla peste hotarele tarii.

Cetățenii RM care în ziua alegerilor
se vor afla peste hotarele țării pot
vota la orice secție de votare
deschisă în străinătate, indiferent
de statutul aflării lor pe teritoriul
statului
respectiv,
în
baza
următoarelor acte de identitate:
- pașaportul cetățeanului Republicii
Moldova, inclusiv cu termen de
valabilitate expirat;
- buletinul de identitate al
cetățeanului RM;
- livretul de marinar.

7. CINE ARE DREPTUL SĂ VOTEZE
PRIN INTERMEDIUL URNEI MOBILE?
În cazul în care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice,
alegătorul nu se poate deplasa la sediul secției de votare, el poate să
voteze prin intermediul urnei mobile la locul aflării.
Pentru aceasta, cu două săptămâni înainte de ziua votării și până la ora
18.00 a zilei precedente votării, alegătorul va depune o cerere scrisă la
biroul electoral al secției de votare la care este arondat. În ziua votării,
cererile scrise, însoțite de certificat medical, se aprobă până la ora
15.00.
Persoanele care au solicitat urna mobilă votează conform listei de
alegători pentru votarea la locul aflării, întocmită de biroul electoral al
secţiei de votare în baza cererilor acestora, iar persoanele neînscrise
într-o asemenea listă nu pot vota la locul aflării.
Pot solicita urna mobilă și persoanele deţinute pe baza unui mandat de
arest până la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele
18
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condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu
este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub
formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de
libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă, aflate în instituţiile
penitenciare.

8. CUM SE DESFĂȘOARĂ PROCEDURA DE VOTARE?
1. Prezentați operatorului actul de identitate. Operatorul verifică
dacă sunteți arondat la această secție de votare și v-ați mai exercitat
dreptul de vot în aceeași zi.
2. Prezentați membrului biroului electoral al secției de votare
actul de identitate.
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3. Semnați în lista electorală în dreptul numelui și primiți buletinul
de vot, membrul biroului aplică ștampila în fișa de însoțire a buletinului
de identitate sau în actul în baza căruia votați.
4. Intrați de unul singur în cabina pentru vot secret pentru a
completa buletinul de vot.
Alegătorul care, din motive temeinice, nu poate să voteze singur are
dreptul să invite în cabină un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta.
Însoțitorul nu poate fi membru al biroului electoral, observator sau
reprezentant al concurentului electoral.
5. Aplicați ștampila cu inscripția „Votat” în interiorul cercului din
patrulaterul în care este tipărit numele concurentului electoral pentru
care vă dați votul. Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămână
curate.
Nu stați prea mult în cabina de vot.
20
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IMPORTANT! Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la
cererea lui, biroul electoral al secţiei de votare anulează acest
buletin şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de
vot. Acest caz va fi menţionat în procesul-verbal cu privire la votare
şi în lista electorală.
6. Pliați buletinul de vot și introduceți-l în urna de vot.
ATENŢIE! Prezența oricărei alte persoane în cabina de vot, cu
excepția celei care votează, este interzisă. De asemenea, nu se
admite votarea în locul altei persoane chiar dacă persoana are
procură să-i reprezinte interesele.

9. CINE SUNT ÎNSCRIȘI ÎN LISTELE SUPLIMENTARE ȘI ÎN
CELE PENTRU VOTAREA LA LOCUL AFLĂRII?
În lista electorală suplimentară sunt înscriși:
- alegătorii care, din anumite motive, au fost omiși din lista electorală
de bază și fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza
teritorială a secției de votare respective;
- alegătorii care în ziua votării s-au prezentat cu certificat pentru drept
de vot (certificatul rămâne la biroul electoral al secției de votare și se
anexează la lista suplimentară);
- persoanele deținute pe baza unui mandat de arest și persoanele
condamnate la închisoare, aflate în instituții penitenciare care au sediul
în aceeași unitate administrativ-teritorială cu domiciliul/reședința
acestora;
- alegătorii cu drept de vot care, în ziua votării, se află în spitale,
sanatorii şi alte instituţii curative staţionare amplasate în aceeași unitate
administrativ-teritorială cu domiciliul/reședința lor;
- la prezentarea actelor confirmative, alegătorii care nu au fost incluși
în lista electorală de bază pe motiv că nu au înregistrare la domiciliu
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sau la reședință și s-au prezentat la secțiile de votare conform ultimei
adrese de domiciliu sau reședință;
- cetățenii cu drept de vot din stânga Nistrului (Transnistria), care au
înregistrare la domiciliu sau reședință în localitățile aflate provizoriu în
afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii
Moldova;
- studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de
învățământ într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau
la reşedinţă;
- militarii aflaţi în unităţile militare, precum şi membrii familiilor
acestora care domiciliază pe teritoriul unităților militare.
În lista electorală pentru votarea la locul aflării sunt înscriși alegătorii care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice,
nu se pot deplasa la sediul secției de votare. În lista electorală de bază,
în dreptul numelui alegătorului respectiv se face mențiunea „Votat la
locul aflării”.

10. DESPRE ILEGALITĂȚI
În cazul în care prin violenţă, înşelăciune, ameninţare, substituire sau
prin oricare alte mijloace alegătorului îi este împiedicată exercitarea
liberă a drepturilor electorale, el poate depune o contestaţie la organul
electoral cu respectarea ierarhiei sistemului acestor organe şi în
instanţele de judecată.
Totodată, cetăţenii şi alţi subiecţi electorali trebuie să fie conştienţi de
faptul că poartă răspundere juridică dacă vor comite contravenții.
Votarea unei persoane: fără a avea acest drept, fie de două sau mai
multe ori, fie prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot
decât are dreptul, fie prin utilizarea unui act de identitate fals sau a unui
buletin de vot fals va fi pusă în aplicație pedeapsa penală.
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11. CE REGULI TREBUIE RESPECTATE
ÎN PANDEMIA DE COVID-19?
În pandemie se va ține cont de următoarele reguli și recomandări:
- În ziua scrutinului, alegătorii se vor prezenta la sediul secției de
votare doar dacă nu au fost testați pozitiv la COVID-19, nu se
află în autoizolare și/sau nu manifestă simptome ale infecției
respiratorii acute (temperatura mai mare de 37 grade, tuse,
dificultăți de respirație etc.);
- În afara și în incinta sediului secției de votare, alegătorii vor
păstra distanța socială de 1,5 – 2 m, conform marcajelor de
delimitare a spațiului;
- În secția de votare toți sunt obligați să poarte mască de
protecție care trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;
- Toate persoanele trebuie să-și dezinfecteze mâinile folosinduse de dozatoarele cu dezinfectant puse la dispoziție în secția de
votare;
- La intrarea în sediul secției de votare persoanelor le este
verificată temperatura;
- În incinta secției de votare poate să se afle concomitent un
număr limitat de alegători, în funcție de numărul cabinelor (de
ex.: 2 cabine de vot – 2 alegători);
- La prezentarea actului de identitate se va evita pe cât e posibil
contactul fizic;
- Alegătorii vor scoate masca doar pentru a fi identificați;
- Alegătorilor se recomandă să aibă un pix personal cu care să
semneze în lista electorală.
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