Cu modirficările introduse prin Legea nr.119 din 18.06.2010
CODUL ELECTORAL
(extras)
Legea nr. 1381-XIII din 21.11.1997
Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri
libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Statul
garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apărarea principiilor democratice şi a
normelor dreptului electoral. Prezentul cod stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a
alegerilor Parlamentului, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi modul de
organizare şi desfăşurare a referendumurilor.
Articolul 1. Noţiuni generale
În sensul prezentului cod se definesc următoarele noţiuni generale:
alegeri – în cazul în care nu se face vreo specificare, alegerile în Parlament, în autorităţile
administraţiei publice locale, precum şi referendumurile. Aceeaşi noţiune vizează acţiunile
cetăţenilor, partidelor şi altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale, organelor
electorale şi altor organe de stat, orientate spre întocmirea listelor electorale, desemnarea şi
înregistrarea candidaţilor, efectuarea agitaţiei electorale, votarea şi constatarea rezultatelor
votării, precum şi alte acţiuni electorale întreprinse în conformitate cu legislaţia în vigoare;
organe electorale – organe care organizează desfăşurarea alegerilor Parlamentului, în
autorităţile administraţiei publice locale, precum şi desfăşurarea referendumurilor;
referendum – scrutin prin care poporul îşi exprimă opţiunea în cele mai importante
probleme ale statului şi societăţii în ansamblu, avînd drept scop soluţionarea acestora, precum şi
consultare a cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit;
Articolul 6. Vot secret
Votarea la alegeri şi/sau referendum este secretă, excluzîndu-se astfel posibilitatea
influenţării voinţei alegătorului.
Articolul 10. Votarea pentru un singur concurent electoral
În cadrul unui scrutin, alegătorul votează pentru un singur concurent electoral, iar în cadrul
unui referendum, el se pronunţă asupra unei singure opţiuni.
Articolul 27. Constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de
circumscripţie
(1) Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 55 de zile înainte de alegeri, constituie
circumscripţiile electorale care corespund hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul
doi ale Republicii Moldova, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, municipiilor Chişinău şi
Bălţi, precum şi, cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, constituie consiliile electorale de
circumscripţie. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane,
circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie se constituie în acelaşi
termen.
(2) Consiliile electorale de circumscripţie se constituie dintr-un număr impar de membri,
de cel puţin 7 şi de cel mult 11 persoane, dintre care în consiliile de circumscripţie de nivelul doi
cel puţin 3 persoane cu studii juridice superioare sau cu studii în domeniul administraţiei publice.
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Pot fi desemnate la funcţia de membru în consiliul electoral de orice nivel persoanele care au
urmat cursuri de perfecţionare în cadrul Centrului de instruire continuă în domeniul electoral şi
deţin certificate de calificare corespunzătoare.
(3) În cazul alegerilor şi referendumurilor locale, candidaturile a 2 membri ai consiliilor
electorale de circumscripţie de nivelul întîi se propun de către consiliul local de nivelul întîi, iar
în cazul cînd lipsesc aceste propuneri, ei sînt numiţi de Comisia Electorală Centrală din numărul
persoanelor incluse în Registrul funcţionarilor electorali. Candidaturile celorlalţi membri se
propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data
constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă
organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează
de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali. Pe măsura posibilităţii, în
componenţa consiliilor electorale de circumscripţie se includ persoane cu studii juridice
superioare.
(4) În cazul alegerilor parlamentare, referendumurilor republicane şi alegerilor locale
generale, candidaturile a 2 membri ai consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi se
propun de către judecătorie sau, după caz, de către curtea de apel, candidaturile altor 2 membri –
de către consiliile locale de nivelul doi şi Adunarea Populară a Găgăuziei. Candidaturile
celorlalţi membri se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în
Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid
sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se
completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali.
(5) În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile lor în
componenţa consiliului electoral de circumscripţie cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea
termenului de constituire a acestuia, numărul necesar de candidaturi se completează de către
consiliile locale şi Adunarea Populară a Găgăuziei, iar dacă nici acestea nu prezintă
candidaturile, consiliul electoral se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul
funcţionarilor electorali. În cazul în care consiliul electoral de circumscripţie îndeplineşte şi
funcţia de birou al secţiei de votare, membrii propuşi de către partide şi alte organizaţii socialpolitice reprezentate în Parlament nu pot fi membri de partid.
(6) Membrii consiliului electoral de circumscripţie propuşi de instanţele judecătoreşti şi de
consiliile locale nu pot fi consilieri în consiliile locale, deputaţi în Adunarea Populară a
Găgăuziei şi/sau membri de partid.
(7) În decursul a 3 zile de la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie,
membrii acestuia aleg din rîndurile lor, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul
consiliului, comunicînd imediat Comisiei Electorale Centrale rezultatele acestor alegeri.
(8) În decursul a 4 zile de la data constituirii, consiliul electoral de circumscripţie aduce la
cunoştinţa publică componenţa şi sediul său, modul de contactare pentru relaţii.
(9) Consiliul electoral de circumscripţie adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor.
(10) Consiliul electoral de circumscripţie este asistat de un aparat al cărui stat de personal
se aprobă de Comisia Electorală Centrală, la propunerea consiliului electoral de circumscripţie.
Pentru perioada degrevării de atribuţiile de la locul de muncă permanent, funcţionarii aparatului
consiliului vor primi, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, un salariu cu 25 la sută mai
mare decît salariul mediu de la locul de muncă permanent, dar nu mai puţin de un salariu mediu
pe economie.
Articolul 29. Constituirea secţiilor de votare şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare
(1) Pentru a efectua votarea şi numărarea voturilor, circumscripţiile electorale se divizează
în secţii de votare.
(2) Secţiile de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie în
localităţi, în baza propunerilor primarilor oraşelor (municipiilor), sectoarelor şi satelor
(comunelor), cu cel puţin 35 de zile înainte de data alegerilor, şi vor cuprinde cel puţin 30 şi cel
mult 3000 de alegători. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane,
secţiile de votare se constituie în acelaşi termen. Sediile secţiilor de votare se stabilesc, de regulă,

în sediile aflate în proprietate publică şi se amenajează astfel încît să faciliteze accesul în ele al
persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi.
(3) Secţii de votare speciale pot fi constituite pe lîngă spitale, sanatorii, maternităţi, aziluri
şi cămine pentru bătrîni. Aceste secţii de votare trebuie să includă cel puţin 30 de alegători.
(4) Persoanele care îşi satisfac serviciul militar votează la secţia de votare din localitatea în
care este dislocată unitatea militară.
(Alin.5 abrogat prin Legea nr.119 din 18.06.2010, în vigoare 29.06.2010]
(6) În cazul alegerilor locale noi, parţiale, al referendumului local, cînd nu se constituie
consiliu electoral de circumscripţie de nivelul al doilea, secţiile de votare şi birourile electorale
ale acestora se constituie de către consiliul electoral de circumscripţie de nivelul întîi.
(7) Consiliul electoral de circumscripţie numerotează secţiile de votare din circumscripţie
şi aduc la cunoştinţă publică informaţia despre hotarele fiecărei secţii de votare, adresa sediului
birourilor electorale ale secţiilor de votare, adresa localului pentru votare şi modul de contactare
pentru relaţii.
(8) Secţiile de votare se numerotează începînd cu localitatea de reşedinţă a consiliului
electoral de circumscripţie, continuînd apoi cu cele din municipii, oraşe, sectoare, din comune şi
sate, în ordine alfabetică.
(9) Primăriile oferă birourilor electorale ale secţiilor de votare informaţii şi sprijin,
necesare în exercitarea atribuţiilor lor prevăzute de prezentul cod.
(10) Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie de către consiliile electorale de
circumscripţie cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, dintr-un număr impar de membri,
de cel puţin 5 şi cel mult 11 persoane. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile
republicane, birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în acelaşi termen.
(11) Pot fi desemnate la funcţia de membru în biroul electoral persoanele care au urmat
cursuri de perfecţionare în cadrul Centrului de instruire continuă în domeniul electoral şi deţin
certificate de calificare corespunzătoare. Candidaturile a 3 membri ai biroului electoral al secţiei
de votare se propun de către consiliile locale. Candidaturile celorlalţi membri ai biroului
electoral al secţiei de votare se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice
reprezentate în Parlament, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar
dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de consiliul electoral de
circumscripţie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcţionarilor
electorali. Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale şi
membri de partid. În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă
candidaturile lor în componenţa biroului electoral al secţiei de votare cel tîrziu cu 7 zile înainte
de expirarea termenului de constituire a biroului, numărul necesar de candidaturi se completează
de către consiliul local, iar dacă nici acesta nu prezintă candidaturile, biroul electoral se
completează de consiliul electoral de circumscripţie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale,
din Registrul funcţionarilor electorali.
(12) În decursul a 2 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare,
membrii acestuia aleg din rîndul lor preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului, adoptă
hotărîrea respectivă, comunicînd-o imediat consiliului electoral de circumscripţie şi aducînd la
cunoştinţă publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de contactare pentru relaţii.
(14) În scopul asigurării şi realizării dreptului electoral, Comisia Electorală Centrală este în
drept să constituie secţii de votare şi birouri electorale ale secţiilor de votare şi în alte cazuri.
Articolul 291. Particularităţile constituirii şi funcţionării secţiilor de votare din străinătate
şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate
(1) Toate secţiile de votare constituite în străinătate aparţin circumscripţiei electorale a
municipiului Chişinău.
(2) În cazul alegerilor parlamentare şi al referendumului republican, pe lîngă misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează una sau mai multe secţii
de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor.

(3) În afară de secţiile de votare prevăzute la alin.(2), vor fi organizate, cu acordul
autorităţilor competente ale ţării respective, secţii de votare şi în alte localităţi. Organizarea
acestor secţii de votare se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, la propunerea Guvernului, în
colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi cu alte autorităţi ale
administraţiei publice centrale, în baza înregistrării prealabile a cetăţenilor aflaţi în străinătate.
Regulamentul privind înregistrarea prealabilă se aprobă de Comisia Electorală Centrală.
(4) Biroul electoral al secţiei de votare din străinătate este constituit dintr-un preşedinte,
desemnat de şeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular din cadrul acestora sau al
personalului altor instituţii ale serviciului diplomatic, şi din 6–10 reprezentanţi ai partidelor şi
altor organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, cîte unul desemnat de fiecare partid
sau altă organizaţie social-politică. Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din
străinătate cu reprezentanţii partidelor şi ai altor organizaţii social-politice reprezentate în
Parlament se face de către consiliul electoral de circumscripţie Chişinău, iar în cazul în care
numărul persoanelor propuse este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale
secţiilor de votare din străinătate, acestea sînt completate de către Comisia Electorală Centrală,
din Registrul funcţionarilor electorali, cu persoane de o bună reputaţie, fără apartenenţă politică,
cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
(5) Particularităţile organizării şi funcţionării birourilor electorale ale secţiilor de votare din
străinătate se reglementează de Comisia Electorală Centrală, în coordonare cu Ministerul
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, iar cheltuielile aferente organizării şi funcţionării
acestor birouri se suportă din bugetul alocat pentru alegeri/referendum. Pentru secţiile de votare
constituite peste hotare, cheltuielile se estimează în prealabil de către Guvern şi Comisia
Electorală Centrală, iar în cazul cînd nu sînt prevăzute în bugetul alocat pentru
alegeri/referendum, mijloacele financiare se alocă din Fondul de rezervă al Guvernului.
(6) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate,
însoţite de toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei
de votare, sînt transmise, prin mijloace electronice, la consiliul electoral de circumscripţie în cel
mult 24 de ore de la închiderea secţiilor. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este
confirmată telefonic, iar în cazul unor neconcordanţe şi neajunsuri probate suficient, acestea se
corectează de către consiliul electoral de circumscripţie Chişinău.
Articolul 53. Efectuarea votării
(1) Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Biroul
electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale,
numai la prezentarea actului de identitate. La primirea buletinului, alegătorul semnează în lista
electorală în dreptul numelui şi i se aplică în fişa de însoţire a buletinului de identitate sau în
actul în a cărui bază votează ştampila cu menţiunea care confirmă votarea în ziua respectivă.
(2) Alegătorii din raza secţiei de votare care nu sînt înscrişi în listele electorale se înscriu
într-o listă suplimentară la prezentarea documentului ce atestă domicilierea lor în perimetrul
secţiei de votare în cauză. În aceeaşi listă suplimentară, în care se va indica numele şi prenumele
alegătorului, data şi locul naşterii, ultimul loc de domiciliu în Republica Moldova, numărul de
identificare de stat (IDNP), se înscriu şi:
a) alegătorii care au venit la secţia de votare cu certificatul pentru drept de vot. Certificatul
pentru drept de vot rămîne la biroul secţiei de votare şi se anexează la lista suplimentară;
b) persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei
judecătoreşti, persoanele 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 hotărîre judecătorească definitivă, aflate
în instituţiile penitenciare;
c) alegătorii care nu au viză de domiciliu ori de reşedinţă.
(3) Votarea se efectuează în baza următoarelor acte de identitate:
a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire în care se
indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare;

b) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind cetăţenia
Republicii Moldova, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) şi înregistrarea la
domiciliu;
c) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 fără număr de identificare de stat
(IDNP) cu menţiunile: “valabil pe un termen nelimitat”, cetăţenia Republicii Moldova şi
înregistrarea la domiciliu – pentru persoanele care au renunţat la actele de identitate ale
Republicii Moldova din considerente religioase;
d) actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţenia Republicii
Moldova, domiciliul titularului;
e) paşaportul pentru intrare – ieşire din ţară, livretul de marinar, în cazul alegerilor
Parlamentare sau în cazul referendumului naţional, în secţiile de votare constituite peste hotarele
Republicii Moldova;
f) livretul militar pentru ostaşii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil
pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă).
(4) Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare votează în secţia unde îşi
desfăşoară activitatea, iar dacă este necesar, după înscrierea lor în lista suplimentară în baza
certificatului pentru drept de vot.
(41) Alegătorii care au şi viză de domiciliu, şi viză de reşedinţă se înscriu în lista
suplimentară de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, fiind preavizaţi de membrul organului
electoral despre răspunderea penală pentru votare dublă şi semnînd o declaraţie pe proprie
răspundere.
(5) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare duce evidenţa evenimentelor
importante ce au avut loc în timpul votării şi pe parcursul numărării voturilor. La cererea
membrilor biroului sau a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, sau a oricărui
alegător, preşedintele notează comentariile şi obiecţiile expuse de aceştia în privinţa procedurii
votării într-un act care se anexează la procesele-verbale ale biroului electoral al secţiei de votare.
Informaţia privind votarea pe listele electorale de bază şi listele electorale suplimentare se
transmite o dată la 3 ore, în format electronic şi/sau telefonic Comisiei Electorale Centrale.
(6) Biroul electoral decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului votării pentru
a le permite alegătorilor, care stau în rînd la secţia de votare respectivă, să-şi realizeze drepturile,
informînd despre prelungire consiliul electoral de circumscripţie şi Comisia Electorală Centrală.
Articolul 55. Asigurarea securităţii procesului de votare
(1) În ziua alegerilor, la ora 07.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în
prezenţa a cel puţin jumătate din membrii biroului, verifică urnele de vot, le sigilează, verifică
existenţa listelor electorale, buletinelor de vot, ştampilelor şi întocmeşte un proces-verbal în două
exemplare. Procesul-verbal este semnat de toţi membrii prezenţi ai biroului electoral şi un
exemplar se introduce în urna de vot, după care preşedintele declară votarea deschisă
(2) Buletinele de vot se păstrează într-un loc sigur din interiorul secţiei de votare, în
pachete legate a cîte 100 de bucăţi, şi se distribuie de către preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare, membrilor biroului pentru a fi eliberate alegătorilor în măsura necesităţii.
(3) Membrii biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţii concurenţilor electorali şi
persoanele autorizate să asiste la operaţiile electorale sînt obligaţi să poarte ecusoane de
identitate vizibile. Persoanelor care intră în localul secţiilor de votare li se interzice să poarte şi
să arate ecusoane, insigne sau alte însemne de agitaţie electorală.
(4) În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu
poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă
a acestuia, cel puţin 2 membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu
materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze. Cererile pot
fi făcute în scris, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei
precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00 dacă se prezintă
şi certificat medical. Aceste persoane 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. În lista electorală, în dreptul numelui
persoanei respective se face menţiunea “Votat la locul aflării”. Prevederile prezentului alineat nu
se aplică la votarea în străinătate.
(5) Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei
judecătoreşti, persoanele 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 hotărîre judecătorească definitivă, aflate
în instituţiile penitenciare, votează în conformitate cu alin.(4), prin deplasarea urnei mobile.
(6) În cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare autorizează scoaterea
din localul secţiei de votare a unei urne de vot mobile, faptul acesta, precum şi lista de alegători
care au solicitat votarea la locul aflării sînt aduse la cunoştinţa reprezentanţilor concurenţilor
electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, oferindu-li-se acestora
posibilitatea de a însoţi urna de vot mobilă cu folosirea, în caz de necesitate, a mijloacelor de
transport de folosinţă proprie.
(7) Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor a ordinii în localul de votare şi pe
teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la localul votării, o poartă preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare. Deciziile luate în acest scop sînt executorii pentru toţi.
(8) La toate şedinţele organelor electorale, precum şi la numărarea şi totalizarea voturilor,
la operaţiile în legătură cu listele electorale, buletinele de vot, certificatele pentru drept de vot, la
întocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor şi referendumurilor, au
dreptul să asiste:
a) membrii şi reprezentanţii organelor electorale ierarhic superioare;
b) reprezentanţii concurenţilor electorali în organele electorale;
c) observatorii naţionali şi internaţionali acreditaţi de către organele electorale respective,
precum şi interpreţii acestora, după caz;
d) reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.
Nici o altă persoană nu poate rămîne în incinta secţiei de votare mai mult timp decît este
necesar pentru votare.
(9) Este strict interzis a intra în localul de votare cu arme de foc sau cu arme albe.
Reprezentantul forţelor de ordine poate intra în secţia de votare numai în cazul cînd este invitat
de preşedintele biroului electoral să ajute la restabilirea ordinii de drept.
Articolul 60. Totalizarea rezultatelor alegerilor de către Comisia Electorală Centrală
(1) În cazul efectuării alegerilor parlamentare, locale generale şi a referendumului
republican, în baza actelor prezentate de către consiliile electorale de circumscripţie, Comisia
Electorală Centrală întocmeşte, în termen de 5 zile, un proces-verbal care conţine:
a) numărul de alegători incluşi în listele electorale;
b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare;
c) numărul de alegători care au primit buletine de vot;
d) numărul de alegători care au participat la votare;
e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi
numărul alegătorilor care au participat la votare;
f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile;
g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral (pentru fiecare
opţiune privind întrebările supuse referendumului republican);
h) numărul total de voturi valabil exprimate;
i) numărul buletinelor de vot tipărite.
(2) Comisia Electorală Centrală consemnează rezultatele totalizării voturilor pe ţară în
ansamblu într-un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei, şi întocmeşte un raport
cu privire la rezultatele alegerilor. Copiile procesului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor
alegerilor se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor, la solicitarea
acestora.

(21) În cazul dezacordului cu rezultatele preliminare ale votării, pînă la confirmarea
rezultatelor de către instanţele abilitate, concurenţii electorali pot solicita acestor instanţe să
dispună renumărarea voturilor. Renumărarea poate fi dispusă de instanţa abilitată cu confirmarea
rezultatelor alegerilor pentru motive întemeiate ce afectează rezultatele votării şi distribuirea
mandatelor şi va avea loc în cel mult 7 zile calendaristice de la data adoptării hotărîrii privind
renumărarea voturilor. Renumărarea se efectuează de către aceleaşi organe electorale,
substituindu-se organele electorale vinovate de fraudă, procedura generală a renumărării fiind
aprobată prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.
(3) Actele menţionate la alin.(2) vor fi prezentate Curţii Constituţionale, în cazul alegerilor
Parlamentului, pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor deputaţilor.
Articolul 641. Particularităţile reflectării alegerilor de către mijloacele de informare în
masă
(1) În perioada electorală, programele şi materialele scrise care vizează, într-un fel sau
altul, concurenţii electorali şi/sau candidaţii se difuzează/se publică cu respectarea
Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă,
aprobat de Comisia Electorală Centrală. Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă
beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi observatorii naţionali.
(2) În prima săptămînă a perioadei electorale, fiecare radiodifuzor depune la Consiliul
Coordonator al Audiovizualului o declaraţie privind politica editorială pentru campania
electorală, în care indică numele proprietarului/proprietarilor instituţiei. Declaraţiile se publică
pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Controlul asupra respectării acestei
obligaţii este exercitat de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului din oficiu, conform
prevederilor Codului audiovizualului al Republicii Moldova.
(3) În campania electorală pentru alegeri parlamentare şi referendumuri republicane,
radiodifuzorii naţionali sînt obligaţi, iar cei locali/regionali sînt în drept să organizeze dezbateri
electorale. În campania electorală pentru alegeri locale generale şi referendumuri locale,
radiodifuzorii locali/regionali sînt obligaţi, iar cei naţionali sînt în drept să organizeze dezbateri
electorale. Formatul, durata şi frecvenţa dezbaterilor electorale sînt stabilite de către
radiodifuzori şi se aduc la cunoştinţa organelor electorale şi a concurenţilor electorali cu cel
puţin 3 zile calendaristice înainte de difuzarea fiecărei emisiuni.
(4) În campania electorală pentru alegeri parlamentare şi referendumuri republicane,
radiodifuzorii naţionali, a căror listă este făcută publică de către Consiliul Coordonator al
Audiovizualului în primele 3 zile ale perioadei electorale, acordă gratuit concurenţilor electorali
cîte 5 minute de emisie la televiziune şi 10 minute la radio în scopul expunerii programelor
electorale şi informării alegătorilor. Timpii de antenă respectivi sînt oferiţi în alt spaţiu de emisie
decît cel rezervat publicităţii electorale şi dezbaterilor electorale. În campania electorală pentru
alegeri locale generale şi referendumuri locale, radiodifuzorii cu acoperire locală/regională, a
căror listă este făcută publică de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în primele 3 zile
ale perioadei electorale, acordă gratuit concurenţilor electorali cîte 5 minute de emisie la
televiziune şi 10 minute la radio în scopul expunerii programelor electorale şi informării
alegătorilor. Timpii de antenă respectivi sînt oferiţi în alt spaţiu de emisie decît cel rezervat
publicităţii electorale şi dezbaterilor electorale.
(5) Radiodifuzorii publici acordă gratuit concurenţilor electorali cîte un minut pe zi, timp
de antenă pentru plasarea publicităţii electorale. Pentru publicitate electorală contra plată,
fiecărui concurent electoral i se oferă nu mai mult de 2 minute pe zi pe durata campaniei
electorale la fiecare radiodifuzor. Condiţiile de procurare a timpilor de antenă şi taxele respective
se comunică cu 3 zile calendaristice înainte de punerea pe post a publicităţii electorale. Plata
pentru timpii de antenă acordaţi concurenţilor electorali nu poate depăşi plata încasată în mod
obişnuit pentru publicitatea comercială. Timpii de antenă pentru publicitatea electorală contra
plată se acordă tuturor concurenţilor electorali la unele şi aceleaşi ore de emisie.
(6) Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare, difuzate sau
publicate, o poartă concurentul electoral. Fiecare material publicitar trebuie să includă denumirea

concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei care l-a tipărit.
Publicitatea electorală contra plată va fi însoţită de genericul “Electorala”.
(7) Refuzul de a difuza sau de a publica, în condiţiile prezentei legi, publicitatea electorală,
contra plată sau gratuit, poate fi contestat în instanţa de judecată.
(8) Publicitatea electorală în reţeaua internet şi prin intermediul telefoniei mobile este
asimilată publicităţii electorale în presa scrisă.
(9) În ziua alegerilor, mijloacele de informare în masă, pînă la închiderea secţiilor de
votare, nu vor difuza rezultatele chestionării alegătorilor privind opţiunile electorale.
(10) În perioada electorală, orice sondaje de opinie privind preferinţele politice ale
alegătorilor pot fi efectuate numai cu condiţia înştiinţării prealabile a Comisiei Electorale
Centrale. Rezultatele acestor sondaje pot fi date publicităţii cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua
alegerilor. În ziua alegerilor, pînă la închiderea secţiilor de votare, se interzice a da publicităţii în
mijloacele de informare în masă materiale, inclusiv interviuri cu alegătorii, despre numărul de
voturi întrunite de concurenţii electorali pe parcursul zilei şi despre şansele acestora, inclusiv
rezultatele exit-poll-urilor.
(11) Mijloacele de informare în masă fondate de autorităţile publice publică gratuit, iar
radiodifuzorii difuzează gratuit, la solicitarea organelor electorale, spoturi motivaţionale, de
educaţie civică şi electorală, desfăşoară campanii de informare a alegătorilor despre procedura de
vot şi despre alte particularităţi ale votării.
(12) Consiliul Coordonator al Audiovizualului prezintă obligatoriu, o dată la două
săptămîni, Comisiei Electorale Centrale rapoarte de monitorizare a modului de reflectare a
campaniei electorale de către radiodifuzorii naţionali. Rapoartele de monitorizare trebuie să
conţină informaţii referitoare la respectarea normelor legale în reflectarea alegerilor de către
radiodifuzori în cadrul tuturor programelor. Cu două zile înainte de alegeri, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului va prezenta Comisiei Electorale Centrale un raport de totalizare.
Capitolul 13
REFERENDUMUL REPUBLICAN
Articolul 142. Referendumul republican
(1) Referendumul republican se desfăşoară în scopul exercitării puterii poporului şi
participării lui nemijlocite la conducerea şi administrarea treburilor de stat.
(2) Referendumul republican se efectuează prin vot universal, egal, direct, secret şi liber
exprimat, în conformitate cu Constituţia şi prevederile prezentului cod.
(3) Actele adoptate prin referendum republican au putere juridică după confirmarea lor de
către Curtea Constituţională şi sînt executorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 143. Tipurile de referendum republican
(1) În funcţie de natura juridică a problemelor supuse referendumului, referendumurile
republicane pot fi constituţionale, legislative şi consultative.
(2) Referendumului constituţional sînt supuse propunerile privind revizuirea Constituţiei.
(3) Referendumului legislativ sînt supuse proiectele de legi sau unele prevederi ale acestora
de importanţă deosebită.
(4) Referendumului consultativ sînt supuse problemele de interes naţional, în scopul
consultării opiniei poporului asupra unor astfel de probleme şi adoptării ulterioare, de către
autorităţile publice competente, a unor hotărîri definitive. Textul întrebării supuse
referendumului consultativ se redactează în manieră neutră, fără ambiguităţi sau sugerarea
răspunsului.
Articolul 144. Iniţierea referendumului republican
(1) Referendumul republican poate fi iniţiat de:
a) un număr de cel puţin 200000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot. În
cazul referendumului constituţional, se aplică prevederile art.141 alin.(1) lit.a) din Constituţie;
b) un număr de cel puţin o treime din deputaţii în Parlament;

c) Preşedintele Republicii Moldova;
d) Guvern.
(2) Subiecţii menţionaţi la alin.(1) pot iniţia orice tip de referendum prevăzut la art.143.
(3) În cazul în care referendumul este iniţiat de subiecţii prevăzuţi la alin.(1) lit.a), la
propunerea privind desfăşurarea referendumului se anexează şi listele de subscripţie.
(4) Propunerea privind desfăşurarea referendumului trebuie să includă problemele ce
urmează să fie supuse referendumului, expuse clar, excluzîndu-se interpretarea lor ambiguă,
precum şi scopul desfăşurării, data preconizată pentru desfăşurarea lui. Nu pot fi supuse
referendumului probleme care se exclud reciproc.
Articolul 145. Restricţiile privind desfăşurarea referendumului republican
(1) Referendumul republican nu se desfăşoară în cazul decretării stării de urgenţă, de
asediu ori de război şi nici în decursul a 120 de zile de la ridicarea acestor stări. Dacă data
referendumului republican a fost stabilită pentru ziua în care, ulterior, se decretează sau se
instituie starea de urgenţă, de asediu ori de război, el se anulează de drept sau se amînă pentru o
altă zi, respectîndu-se termenele de desfăşurare în condiţiile prezentului cod. Hotărîrea privind
amînarea referendumului republican se adoptă de către organul care a emis actul de declarare a
referendumului.
(2) Referendumul republican nu poate avea loc, de asemenea, cu 60 de zile înainte şi cu 60
de zile după ziua desfăşurării alegerilor parlamentare şi locale generale, precum şi în ziua altui
referendum republican.
Articolul 146. Problemele supuse referendumului republican
(1) Referendumului republican pot fi supuse problemele privind:
a) adoptarea Constituţiei Republicii Moldova şi revizuirea Constituţiei Republicii
Moldova;
b) aprobarea legilor constituţionale adoptate de Parlament pentru revizuirea dispoziţiilor
privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi a celor privind
neutralitatea permanentă a statului;
c) alte probleme importante ale societăţii şi ale statului.
(2) Organizarea şi desfăşurarea referendumului privind problemele indicate la alin.(1) lit.b)
sînt obligatorii.
Articolul 147. Probleme ce nu pot fi supuse referendumului republican
Referendumului republican nu pot fi supuse problemele:
a) privind impozitul şi bugetul;
b) privind amnistierea şi graţierea;
c) privind măsurile extraordinare sau de urgenţă pentru asigurarea ordinii publice, sănătăţii
şi securităţii populaţiei;
d) privind alegerea, numirea, demiterea persoanelor în/din anumite funcţii, care ţin de
competenţa Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului;
e) ce ţin de competenţa instanţelor de judecată şi procuraturii.
Articolul 148. Iniţierea referendumului pentru revizuirea Constituţiei
(1) Iniţierea referendumului pentru revizuirea Constituţiei se efectuează în condiţiile
art.141 din Constituţie.
(2) Propunerea privind desfăşurarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei se
prezintă Curţii Constituţionale, care este obligată să efectueze, în termen de 10 zile, controlul
constituţionalităţii problemelor ce urmează a fi supuse referendumului şi să prezinte un aviz.
(3) După efectuarea de către Curtea Constituţională a controlului constituţionalităţii
problemelor ce urmează a fi supuse referendumului, propunerea privind desfăşurarea

referendumului, la care se anexează avizul Curţii Constituţionale, se prezintă spre examinare
Parlamentului.
(4) Nu poate fi supusă referendumului revizuirea Constituţiei dacă va avea ca rezultat
sugrumarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
(5) În cazul în care revizuirea unora şi aceloraşi prevederi ale Constituţiei este iniţiată
concomitent de Parlament şi de cetăţeni, examinarea propunerilor de revizuire pe cale
parlamentară încetează.
Articolul 150. Hotărîrea sau decretul cu privire la desfăşurarea referendumului republican
(1) În termen de 6 luni de la primirea propunerilor de iniţiere a referendumului,
Parlamentul adoptă una din următoarele hotărîri:
a) despre declararea referendumului, care se va desfăşura peste cel puţin 60 de zile de la
adoptarea hotărîrii;
b) despre respingerea propunerii privind desfăşurarea referendumului în cazul cînd aceasta
este formulată de deputaţi;
c) despre soluţionarea problemelor, preconizate a fi supuse referendumului, fără
efectuarea ulterioară a acestuia.
(2) În hotărîrea sau decretul despre desfăşurarea referendumului republican se indică data
desfăşurării lui, denumirea proiectului de lege sau de hotărîre preconizate a fi adoptate,
expunîndu-se textul acestora şi/sau conţinutul întrebărilor supuse referendumului.
Articolul 151. Stabilirea datei referendumului republican
(1) Data referendumului republican se stabileşte de către Parlament prin hotărîre dacă
referendumul este iniţiat de cetăţeni sau de deputaţii în Parlament, ori de Preşedintele Republicii
Moldova prin decret dacă referendumul este iniţiat de acesta şi are caracter consultativ.
(2) Data referendumului se stabileşte cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua desfăşurării lui.
Articolul 152. Iniţierea referendumului republican de către cetăţeni
(1) Pentru iniţierea referendumului republican de către cetăţeni se constituie un grup de
iniţiativă la adunarea acestora, la care trebuie să participe nu mai puţin de 300 de persoane cu
drept de vot. Cu cel puţin 10 zile înainte de adunare, iniţiatorii sînt obligaţi să comunice în scris
autorităţii administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu urmează să fie organizată adunarea
timpul, locul şi scopul acesteia.
(2) Înainte de a începe adunarea, se face înregistrarea participanţilor la adunare,
întocmindu-se o listă în care se indică numele, prenumele şi domiciliul acestora.
(3) La adunare, se alege un preşedinte şi un secretar. Ordinea de zi a adunării trebuie să
includă discutarea oportunităţii efectuării referendumului republican şi formularea întrebărilor
preconizate a fi supuse acestuia.
(4) În cazul în care propunerea de desfăşurare a referendumului republican se adoptă cu
majoritatea de voturi ale participanţilor la adunare, se alege grupul de iniţiativă, care va colecta
semnăturile susţinătorilor referendumului. Grupul de iniţiativă trebuie să includă cel puţin 100 de
persoane cu drept de vot. Membrii grupului de iniţiativă vor alege din rîndul lor un birou
executiv, compus dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, care vor reprezenta grupul
şi vor organiza activitatea lui.
(5) La adunare, se întocmeşte un proces-verbal, în care se indică rezultatele votării
chestiunilor incluse în ordinea de zi. Preşedintele şi secretarul adunării semnează actele adunării:
lista participanţilor, procesul-verbal, formularea precisă şi corectă a întrebărilor preconizate a fi
supuse referendumului republican şi lista membrilor grupului de iniţiativă, cu indicarea datelor
de identitate ale acestora.
Articolul 153. Înregistrarea grupului de iniţiativă

(1) Grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican se înregistrează de
către Comisia Electorală Centrală. Pentru înregistrare, comisiei i se prezintă:
a) actele adunării cetăţenilor la care a fost ales grupul de iniţiativă, autentificate de
primăria localităţii pe al cărei teritoriu a avut loc adunarea;
b) declaraţia membrilor grupului de iniţiativă privind consimţămîntul de a participa la
colectarea de semnături ale susţinătorilor referendumului;
c) cererea privind înregistrarea grupului de iniţiativă.
(2) Comisia Electorală Centrală adoptă, în termen de 15 zile de la depunerea actelor
indicate în alin.(1), o hotărîre cu privire la înregistrarea grupului de iniţiativă sau cu privire la
refuzul de a-l înregistra. În hotărîrea cu privire la înregistrarea grupului de iniţiativă, se indică
termenul pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor referendumului republican, care nu poate
fi mai mic de 2 luni şi mai mare de 3 luni.
(3) După înregistrarea grupului de iniţiativă, membrilor acestuia li se eliberează legitimaţii
de un model stabilit de Comisia Electorală Centrală.
(4) Informaţia privind înregistrarea grupului de iniţiativă şi problemele preconizate a fi
supuse referendumului republican se aduc la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de
informare în masă.
Articolul 154. Colectarea semnăturilor
(1) Începînd cu data înregistrării grupului de iniţiativă, membrii lui au dreptul de a colecta
nestingherit semnăturile susţinătorilor referendumului republican în anumite liste, denumite în
continuare liste de subscripţie.
(2) Colectarea semnăturilor se efectuează în condiţiile art.42, care se aplică în modul
corespunzător.
Articolul 155. Condiţiile speciale pentru listele de subscripţie
Pe fiecare foaie din listele de subscripţie, se expune întrebarea sau întrebările preconizate a
fi supuse referendumului republican. Se interzice colectarea de semnături pe listele ce nu conţin
textul întrebărilor.
Articolul 156. Responsabilitatea pentru corectitudinea întocmirii listelor de subscripţie
(1) Persoana care colectează semnăturile semnează fiecare foaie din listele de subscripţie,
făcînd o menţiune de atestare a faptului că semnăturile au fost colectate personal şi că identitatea
persoanelor ale căror nume apar în liste a fost verificată, în baza actului de identitate, personal de
către colector. Fiecare foaie se autentifică prin aplicarea ştampilei autorităţii publice locale
respective.
(2) Membrii grupurilor de iniţiativă au obligaţia de a preîntîmpina fiecare cetăţean despre
faptul că poate semna numai într-o singură listă de subscripţie.
(3) Sînt considerate nule şi neavenite listele de subscripţie completate pînă la înregistrarea
grupului de iniţiativă; listele care nu sînt semnate de colectorul semnăturilor; listele care nu au
fost autentificate prin aplicarea ştampilei autorităţii administraţiei publice locale respective.
Articolul 157. Prezentarea şi verificarea listelor de subscripţie
(1) Nu mai tîrziu de ultima zi a termenului de colectare a semnăturilor, grupul de iniţiativă
întocmeşte un proces-verbal în care indică data înregistrării grupului de iniţiativă, numărul de
semnături colectate, data încheierii colectării semnăturilor. Procesul-verbal, semnat de membrii
grupului de iniţiativă, şi listele de subscripţie se prezintă Comisiei Electorale Centrale.
(2) În termen de 15 zile de la prezentarea listelor de subscripţie, Comisia Electorală
Centrală verifică autenticitatea semnăturilor (fiecare sau la alegere) de pe listele care au fost
prezentate. Dacă în listele de subscripţie apar două sau mai multe semnături ale aceleiaşi
persoane, aceste semnături se exclud. Listele de subscripţie prezentate cu încălcarea prevederilor

art.156 alin.(1) se anulează. După verificarea listelor de subscripţie, Comisia Electorală Centrală
adoptă o hotărîre cu privire la iniţierea referendumului.
(3) În cazul în care nu a fost prezentat numărul necesar de semnături, Comisia Electorală
Centrală adoptă o hotărîre privind respingerea propunerii de a efectua referendumul republican şi
anularea înregistrării grupului de iniţiativă.
(4) Procesul-verbal de verificare a listelor de subscripţie, listele verificate şi hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale privind iniţierea referendumului se remit în termen de 3 zile
Biroului permanent al Parlamentului.
Articolul 158. Circumscripţiile electorale, secţiile de votare, consiliile şi birourile
electorale
(1) În scopul organizării şi desfăşurării referendumului republican, Comisia Electorală
Centrală formează circumscripţii electorale administrative, care corespund unităţilor
administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova, şi respectiv consilii electorale de
circumscripţie în condiţiile art.27, care se aplică în modul corespunzător.
(2) Atribuţiile consiliilor electorale de circumscripţie sînt cele prevăzute la art.28, care se
aplică în modul corespunzător.
(3) Circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare în condiţiile art.29 şi art.291,
care se aplică în modul corespunzător. Pentru fiecare secţie de votare se formează birouri
electorale ale secţiei de votare, ce se constituie şi îşi îndeplinesc atribuţiile în condiţiile art.29,
291 şi 30, care se aplică în modul corespunzător.
(4) Împuternicirile consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale
secţiilor de votare expiră după confirmarea rezultatelor referendumului republican de către
Curtea Constituţională.
(5) În cazul în care circumscripţia electorală reprezintă o singură localitate şi în ea este
formată o singură secţie de votare, nu se înfiinţează birou electoral al secţiei de votare, atribuţiile
acestuia fiind exercitate de consiliul electoral de circumscripţie.
Articolul 160. Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale pentru desfăşurarea
referendumului republican, organizarea activităţii, modificarea componenţei şi dizolvarea
Acordarea de sprijin, organizarea activităţii, modificarea componenţei şi dizolvarea
consiliilor şi birourilor pentru desfăşurarea referendumului se efectuează în condiţiile art.31 –
art.34, care se aplică în modul corespunzător.
Articolul 161. Listele de cetăţeni cu dreptul de a participa la referendumul republican
Listele de cetăţeni care au dreptul de a participa la referendumul republican (listele
electorale) se întocmesc în condiţiile capitolului 5 (art.39 şi art.40), care se aplică în modul
corespunzător.
Articolul 162. Buletinul de vot
(1) În buletinul de vot se tipăreşte textul chestiunii sau proiectul de lege supus
referendumului republican. În dreapta textului chestiunii sau a proiectului de lege se plasează pe
orizontală două patrulatere cu cuvintele "pentru" şi "contra", iar sub acestea – două cercuri.
(2) În cazul în care referendumului se supun cîteva probleme, pentru fiecare din ele se
întocmeşte cîte un buletin. În cazul efectuării concomitente a cîtorva referendumuri, buletinele
de vot trebuie să se deosebească după culoare.
(3) Buletinele de vot se întocmesc conform Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite
pe teritoriul Republicii Moldova.
(4) Buletinele de vot se imprimă într-un număr egal cu numărul persoanelor incluse în
listele electorale.
(5) Buletinele de vot care includ aceeaşi întrebare trebuie să aibă acelaşi format, să fie
tipărite cu aceleaşi caractere, pe hîrtie de aceeaşi culoare şi densitate.

(6) Modelul şi textul buletinelor de vot şi modelul proceselor-verbale ale consiliilor şi
birourilor electorale pentru efectuarea referendumului republican se aprobă de către Comisia
Electorală Centrală.
(7) Buletinele de vot se distribuie consiliilor electorale de circumscripţie cu 3 zile, iar
birourilor electorale ale secţiilor de votare cu 1 zi înainte de ziua referendumului republican.
Articolul 163. Agitaţia
Discutarea liberă sub toate aspectele a problemelor supuse referendumului republican se
efectuează în condiţiile art.47, care se aplică în modul corespunzător.
Articolul 164. Votarea
(1) Votarea în cadrul referendumului republican se efectuează în condiţiile capitolului 9
(art.50 – art.55), care se aplică în modul corespunzător.
(2) Votantul completează buletinul de vot aplicînd ştampila cu inscripţia "Votat" în
interiorul unui singur cerc de sub patrulaterul în care este înscris cuvîntul "pentru" sau "contra",
exprimîndu-şi astfel opţiunea.
Articolul 165. Monitorizarea referendumului republican şi reflectarea lui în mijloacele de
informare în masă
Monitorizarea referendumului republican şi reflectarea în mijloacele de informare în masă
a modului de organizare şi desfăşurare a acestuia se fac în condiţiile capitolului 11 (art.63 şi
art.64), care se aplică în modul corespunzător.
Articolul 166. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor referendumului republican
(1) Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor referendumului republican se efectuează
în condiţiile capitolului 10 (art.56 – art.60), care se aplică în modul corespunzător.
(2) În procesul-verbal de totalizare a rezultatelor referendumului republican se va indica
aparte numărul de voturi "pentru" şi numărul de voturi "contra".
(3) Rezultatele referendumului republican se examinează de către Comisia Electorală
Centrală, care adoptă o hotărîre asupra lui.
Articolul 167. Confirmarea rezultatelor referendumului republican
(1) Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale şi procesul-verbal privind rezultatele
referendumului se remit Curţii Constituţionale.
(2) În termen de 10 zile, Curtea Constituţională va examina actele remise de Comisia
Electorală Centrală şi va confirma sau va infirma, printr-o hotărîre, rezultatele referendumului
republican.
Articolul 168. Adoptarea, publicarea şi intrarea în vigoare a hotărîrii supuse
referendumului republican
(1) Hotărîrea se consideră adoptată prin referendum republican dacă pentru ea au votat
majoritatea cetăţenilor care au participat la referendum. În cazul în care referendumului se
supune o lege constituţională, care prevede modificarea dispoziţiilor privind caracterul suveran,
independent şi unitar al statului, precum şi a dispoziţiilor referitoare la neutralitatea permanentă a
statului aceasta se consideră aprobată dacă pentru ea au votat cel puţin jumătate din numărul total
al persoanelor înscrise în listele electorale.
(2) Hotărîrea adoptată prin referendum republican se publică într-o ediţie specială a
Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Data adoptării hotărîrii se consideră ziua desfăşurării
referendumului republican. Hotărîrea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial sau
la data indicată în ea.

Articolul 169. Anularea sau modificarea hotărîrii adoptate prin referendum republican
Anularea sau modificarea hotărîrii adoptate prin referendum republican se face, de
asemenea, prin referendum republican sau utilizîndu-se procedurile prevăzute pentru revizuirea
Constituţiei.
Articolul 170. Documentele referendumului republican
Documentele referendumului republican se păstrează în condiţiile art.62, care se aplică în
modul corespunzător.
Articolul 171. Referendumul republican nevalabil
Comisia Electorală Centrală declară nevalabil referendumul republican dacă la el au
participat mai puţin de 1/3 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.
Articolul 172. Referendumul republican nul
Curtea Constituţională declară nul referendumul republican în toată republica sau în
anumite unităţi administrativ-teritoriale dacă în timpul votării sau numărării voturilor au fost
comise încălcări grave ale prevederilor prezentului cod, care au influenţat rezultatele
referendumului în întregime.
Articolul 173. Referendumul republican repetat
(1) În cazul în care referendumul republican se declară nul, Comisia Electorală Centrală va
organiza, în termen de o lună, efectuarea referendumului repetat în întreaga ţară sau în anumite
unităţi administrativ-teritoriale.
(2) Consiliile şi birourile electorale vinovate de încălcări ale prevederilor Codului electoral
se înlocuiesc.
(3) Referendumul republican repetat se organizează şi se desfăşoară în condiţiile
prezentului titlu şi prezentului cod.
Articolul 174. Referendumul republican nou
Un nou referendum republican în aceeaşi problemă poate fi efectuat după expirarea a cel
puţin 2 ani de la data referendumului republican precedent.

