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În cazul în care alegătorul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada
valabilităţii reşedinţei, el votează în localitatea în care îşi are reşedinţa.
În cadrul unui scrutin, alegătorul votează pentru un singur concurent
electoral, iar în cadrul unui referendum, el se pronunţă asupra unei
singure opţiuni.

”

Articolele 9 şi 10 din Codul Electoral al Republicii Moldova

Fii ACTIV! Votează corect!

Vă prezentăm instrucţiunile privind unele particularităţi de efectuare a votării la alegerile locale.
1. Modalitatea de votare
1.1. Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu
se admite. Biroul electoral al secţiei de
votare înmânează alegătorului buletinele de vot, conform listei electorale,
numai la prezentarea actului de identitate, iar alegătorul, primind buletinele de vot, semnează în lista electorală
în dreptul numelui său.
1.2. Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi
la o singură secţie de votare în baza
actului ce atestă domicilierea ori reşedinţa acestuia în perimetrul secţiei de
votare respective. Alegătorul care are
şi domiciliu, şi reşedinţă este înscris,
în perioada valabilităţii reşedinţei, în
lista electorală de la secţia de votare
în a cărei rază teritorială acesta îşi are
reşedinţa.

2.Votarea în baza listei suplimentare
Alegătorii din raza secţiei de votare
care nu sunt înscrişi în listele electorale se înscriu într-o listă suplimentară la
prezentarea documentului ce atestă
domicilierea sau reşedinţa lor în perimetrul secţiei de votare respective.

3. Votarea la locul aflării
3.1. În cazul în care alegătorul, din
motive de sănătate sau din alte motive întemeiate, nu se poate prezenta la
locul de votare, biroul electoral al sec-

ţiei de votare, unde este înscris acesta
desemnează prin hotărâre, la cererea
verbală sau scrisă a alegătorului, cel
puţin doi membri ai biroului, care se
deplasează la locul unde se află alegătorul, în raza secţiei de votare, cu o
urnă de vot mobilă şi cu materialele
necesare pentru votare (buletine de
vot cu ştampila biroului electoral al
secţiei de votare aplicată pe verso; lista alegătorilor care au solicitat votarea
la locul aflării lor semnată de preşedintele şi secretarul biroului electoral,
ştampila cu menţiunea „Votat”, tuşiera). Datele alegătorilor care au solicitat
votarea la locul aflării lor se înscriu în
lista suplimentară. (…)
3.2. Cererea de a vota la locul aflării trebuie transmisă biroului din timp
sau în ziua alegerilor până la ora 15.00
şi fixată într-un registru, parte componentă a documentaţiei electorale.
Deplasarea la domiciliul alegătorului
poate fi efectuată pe parcursul zilei, cu
condiţia că membrii biroului să revină
la secţia de votare până la ora 21.00.
Membrii biroului, deplasaţi la alegător,
sunt obligaţi să-i asigure posibilitatea
exercitării libere a dreptului de vot.
3.3. În acelaşi mod votează şi persoanele deţinute, în baza unui mandat
de arestare până la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la privaţiune de libertate a
căror sentinţă nu este încă definitivă,
cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest şi care
au domiciliu sau reşedinţă în circumscripţia electorală respectivă. Lista

TU POŢI decide soarta localităţii tale

acestei categorii de alegători se întocmeşte de conducătorul instituţiei, se
semnează şi se autentifică cu ştampila
instituţiei şi se transmite la secţia de
votare din perimetrul respectiv.
3.4. La alegerile locale nu participă

militarii care îşi satisfac serviciul militar în termen.
3.5. La alegerea consiliului local şi a
primarului nu participă alegătorii care
nu domiciliază în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

4. Actele de identitate în baza cărora se permite participarea la vot
Actele de identitate în baza cărora
cetăţenii Republicii Moldova îşi pot
exercita dreptul de vot sunt următoarele:
a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa
de însoţire;
b) pentru pensionari şi persoanele
care din considerente religioase, au
renunţat la actele de identitate din
Sistemul naţional de paşapoarte al
Republicii Moldova - paşaportul de
uz intern emis de fosta URSS (modelul anului 1974), unde este menţiunea
despre cetăţenia Republicii Moldova
şi numărul de identificare de stat al
persoanei fizice (IDNP);
c) actul de identitate provizoriu
(formularul nr. F-9).

5. Participarea la votare a persoanelor cu acte de identitate provizorii
Alegătorii care şi-au pierdut actele de identitate, cei care deţin acte a
căror valabilitate a expirat, precum şi
cei care împlinesc 18 ani în ziua votării,
se pot adresa la serviciile teritoriale de
evidenţă şi documentare a populaţiei
care în regim de urgenţă le vor elibera
actul de identitate provizoriu F-9.

6. Votarea parţială în limita unei circumscripţii electorale de nivelul doi
Alegătorii care în ziua votării se află
în limita circumscripţiei electorale de
nivelul doi, dar care îşi au domiciliul
sau reşedinţa în perimetrul circumscripţiei respective de nivelul întâi, şi
în ziua votării nu se află la domiciliu, au
dreptul să voteze cu un singur buletin
de vot pentru alegerea consilierilor în
consiliile raionale (municipale), fiind
înscrişi în lista suplimentară, prezentând certificatul pentru drept de vot.
(După Hotărârea CEC
nr. 593 din 8 mai 2007)

Votarea parţială

Maria T. din Drochia ne întreabă la ce
foloseşte certificatul pentru drept de vot.

Iurie Ciocan, secretarul Comisiei
Electorale Centrale (CEC), ne-a declarat că potrivit Codului Electoral al
Republicii Moldova în cazul în care
alegătorul îşi schimbă domiciliul în
perioada dintre data întocmirii listelor electorale şi data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare, la
rugămintea acestuia şi pe baza buletinului de identitate, a paşaportului sau a unui alt act de identitate, îi
eliberează un certificat pentru drept
de vot. Totodată, certificatul pentru
drept de vot poate fi solicitat de cetăţenii care în ziua alegerilor nu se
vor afla pe teritoriul localităţii unde
au viză de reşedinţă, dar se vor afla
în raza municipiului sau raionului în
care domiciliază.
În baza certificatului pentru drept
de vot cetăţenii pot vota parţial, adică numai pentru consilierii municipali sau raionali, dar nu şi pentru primarul localităţii sau pentru consilierii
locali. De exemplu, dacă dvs aveţi
viză de reşedinţă în satul Fântâniţa,
raionul Drochia, iar în ziua alegerilor
vă veţi afla în oraşul Drochia, atunci
în baza certificatului pentru drept de
vot puteţi vota numai pentru consilierii raionali din Drochia.
Potrivit Codului Electoral al Republicii Moldova, cetăţenii care votează în baza certificatului pentru drept
de vot se înscriu în listele electorale
suplimentare. Certificatul pentru
dreptul de vot rămâne la biroul secţiei de votare şi se anexează la lista
suplimentară.

Apel către cetăţenii
cu drept de vot
Coaliţia Civică pentru Alegeri
Libere şi Corecte – Coaliţia 2007
– cheamă cetăţenii cu drept de vot
din Republica Moldova să participe la votare în ziua de 3 iunie ca
să-şi aleagă primarii şi consilierii
în consiliile raionale, orăşeneşti şi
săteşti. Coaliţia 2007 îndeamnă
alegătorii să se informeze corect,
complex, din diverse surse în ce
priveşte concurenţii electorali şi
programele acestora, pentru a-şi
exercita conştient dreptul de vot.
Totodată, Coaliţia 2007 încurajează toţi tinerii, în special studenţii şi pe cei care vor vota pentru
prima dată, să se informeze despre
procedura corectă de vot şi să participe activ la alegeri pentru a decide cu votul lor cine va fi primarul şi
consilierii comunităţii unde domiciliază sau au reşedinţă.
Coaliţia aminteşte că participarea la votare reprezintă un mecanism important prin care cetăţenii pot da o apreciere şi influenţa
modul în care sunt administrate
afacerile statului. De asemenea,
exercitarea dreptului de vot oferă posibilitatea de participare în
procesul de luare a deciziilor, de
implicare în organizarea serviciilor
şi administrarea bunurilor publice
locale.
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