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INTRODUCERE

La 24 februarie 2019 în Republica Moldova vor avea loc alegerile Parlamentului Republicii Moldova și un 
referendum republican consultativ. 

Codul electoral prevede că „Cetăţenii Republicii Moldova care locuiesc în afara ţării beneficiază de drepturi 
electorale depline în condiţiile prezentului cod. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare sînt obligate să 
creeze condiţii pentru ca cetăţenii să-şi exercite liber drepturile lor electorale”. 

Dacă doriţi să vă exercitaţi dreptul de vot, urmaţi acest ghid informativ pentru a afla: 

✓ cum îşi pot exercita dreptul de vot cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate;

✓ ce trebuie să faceţi pentru a evita situaţiile ce vă pot împiedica să veniţi la votare;

✓ cum vă poate ajuta Comisia Electorală Centrală şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 
prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare din străinătate, pentru a vă putea exercita dreptul de vot.
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Parlamentul Republicii Moldova este organul reprezentativ suprem al poporului și este unica autoritate a 
statului care adoptă legi. 

Parlamentul este ales de către cetățenii Republicii Moldova o dată la 4 ani prin vot universal, egal, direct, 
secret și liber exprimat. Cu toate acestea, alegerile parlamentare pot avea loc mai devreme de 4 ani, în 
cazul dizolvării Parlamentului. Exercitarea funcțiilor Parlamentului, în volum deplin, poate fi efectuată 
numai pentru perioada mandatului de 4 ani sau în cazul prelungirii mandatului Parlamentului prin lege 
organică, în caz de catastrofă sau război.

1. CE ESTE PARLAMENTUL
REPUBLICII MOLDOVA?

2. ACTIVITATEA PARLAMENTULUI

Parlamentul poate fi dizolvat înainte de termen:
a. în cazul imposibilităţii formării Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 
3 luni;
b. Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea Guvernului, 
în termen de 45 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de 
învestitură.

Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an: 
- sesiunea de primăvară, care începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfîrșitul lunii iulie; 
- sesiunea de toamnă − începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfîrșitul lunii decembrie. 

Parlamentul are următoarele atribuții principale:
✓ adoptă legi, hotărîri și moțiuni; 
✓ declară referendumuri;
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✓ aprobă direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului;
✓ exercită controlul parlamentar asupra puterii executive – oricînd consideră necesar, deputații pot 
solicita informații de la membrii Guvernului cu privire la orice aspect ce ține de activitatea Guvernului;
✓ aprobă bugetul statului și exercită controlul asupra lui;
✓ inițiază cercetarea şi audierea oricăror chestiuni ce se referă la interesele societăţii - deputații pot să 
solicite informații ce țin de securitatea statului sau oricare alte probleme similare; 
✓ suspendă activitatea organelor administraţiei publice locale – de exemplu, Parlamentul poate 
dizolva consiliul local dacă a adoptat în mod repetat o decizie, iar aceasta este anulată de instanța de 
judecată pe motiv că se încalcă grav prevederile Constituției;
✓ îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Constituţie şi legi.

Cele mai importante probleme ale societății și ale statului sînt supuse referendumului.

3. DESPRE ALEGEREA PARLAMENTULUI

Republica Moldova este un stat suveran şi independent, în care suveranitatea naţională aparţine poporului, 
care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative. 

La alegerile parlamentare au dreptul să participe toți cetățenii cu drept de vot.  
 
Alegerile parlamentare se organizează şi se desfăşoară în baza Codului electoral (Legea 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.

Din 1994 pînă în 2017, alegerile parlamentare s-au desfăşurat în baza sistemului proporţional (întreg 
teritoriul ţării constituind o circumscripţie electorală, în care se aleg cei 101 deputaţi).

La data de 20 iulie 2017, Parlamentul Republicii Moldova a modificat sistemul electoral din proporțional 
în mixt. Astfel, alegerile Parlamentului se efectuează în baza unui sistem de vot mixt (proporţional şi 
majoritar) într-o circumscripţie naţională şi în circumscripţii uninominale. 

În circumscripţia naţională se aleg 50 de deputaţi în baza votului reprezentării proporţionale. În 
circumscripţiile uninominale se aleg 51 de deputaţi în baza votului majoritar, cîte unul de la fiecare 
circumscripţie, inclusiv de la circumscripțiile constituite pentru alegătorii din localitățile din stînga 
Nistrului și pentru alegătorii din afara țării.

Mandatul Parlamentului se prelungeşte pînă la întrunirea legală a noii componenţe. 
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Data alegerilor parlamentare se stabilește 
prin hotărîre a Parlamentului cu cel puțin 
60 de zile înainte de ziua alegerilor. 

Alegerile se desfăşoară în cel mult 3 
luni de la expirarea mandatului sau de 
la dizolvarea Parlamentului precedent. 
Rezultatele alegerilor parlamentare sînt 
confirmate de Curtea Constituţională a 
Republicii Moldova.

Circumscripție electorală – unitate 
electorală administrativă în care se 
organizează şi se desfăşoară alegerile şi 
referendumurile.

Avem următoarele tipuri de 
circumscripții:
✓ circumscripţie naţională – 
circumscripţie electorală de nivel 
naţional în care se organizează şi 
se desfăşoară alegerile deputaţilor 
în Parlament în baza votului 
reprezentării proporţionale pe liste 
de partid;  
✓ circumscripţie uninominală – 
circumscripţie electorală în care se 
organizează şi se desfăşoară alegerile 

101
deputați

CIRCUMSCRIPȚIE MANDAT=

Pragul electoral

Mandatele de deputat se distribuie proporțional 
în baza numărului de voturi obținute de fiecare 
partid/bloc electoral.

Candidatul/candidata cu cel mai mare număr de voturi 
dintr-o circumscripție va obține mandatul de deputat.

Partide
6%

11 circumscripții
mun. Chișinău

31 circumscripții
în restul țării

cîte 2 circumscripții
mun. Bălți, UTA Găgăuzia, 
Transnistria

3 circumscripții
peste hotare

8%
Bloc electoral

PROPORȚIONAL

Alegătorii votează partidul
sau blocul electoral pentru

circumscripția electorală

UNINOMINAL

Alegătorii votează candidatul/
canditata în circumscripția unde își

au înregistrat domiciliul

1 1

SISTEMUL ELECTORAL MIXT
4. CUM SE 
STABILEȘTE DATA 
ALEGERILOR 
PARLAMENTARE?

5. CE ESTE O 
CIRCUMSCRIPȚIE 
ELECTORALĂ?
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unui singur mandat de deputat în Parlament în baza votului majoritar.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 970 din 15.11.2017, au fost aprobate 51 de circumscripții uninominale:
- 11 circumscripții pentru mun. Chișinău;
- cîte 2 circumscripții pentru mun. Bălți, U.T.A. Găgăuzia și Transnistria;
- 31 circumscripții în țară;
- 3 circumscripții peste hotare.

CIRCUMSCRIPȚII UNINOMINALE PESTE HOTARELE ȚĂRII

1

2

3

Alegătorii aflați în afara țării vor vota în secțiile de votare constituite peste hotare. Pentru reprezentarea 
cetățenilor Republicii Moldova aflați în afara țării au fost constituite 3 circumscripții uninominale: o 
circumscripție la Est de Republica Moldova, o circumscripție la Vest de Republica Moldova și una pentru 
Statele Unite ale Americii și Canada.

Comisia Electorală Centrală (CEC) – organ de stat, care activează permanent şi care este constituit 
pentru realizarea politicii electorale, organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Comisia Electorală Centrală 
este constituită din 9 membri cu vot deliberativ: un membru este desemnat de către Preşedintele 
Republicii Moldova, 8 membri - de către fracţiunile parlamentare, proporţional numărului de mandate 

6. CINE ASIGURĂ ORGANIZAREA ŞI 
DESFĂŞURAREA OPERAŢIUNILOR ELECTORALE 
PESTE HOTARE? 
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Pentru alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ, pe lîngă misiunile diplomatice 
(inclusiv reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale) şi oficiile consulare ale 
RM se organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data 
alegerilor. 

În afară de acestea, pot fi organizate secţii de votare şi în alte localităţi. Organizarea acestor secţii 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 cetățenilor Republicii Moldova și a numărului alegătorilor care au participat la scrutinul 
precedent.

7. UNDE POŢI  VOTA PESTE HOTARELE ȚĂRII?

obţinute. CEC este asistat de către un aparat de lucru.

Consiliile electorale ale circumscripțiilor electorale uninominale – organe electorale constituite 
cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri de către CEC. Acestea gestionează procesul electoral la nivel de 
circumscripţii, dar și în cadrul birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate peste hotare.

CECEU nr.49 – la est de Republica Moldova
CECEU nr.50 – la vest de Republica Moldova
CECEU nr.51 – pentru SUA și Canada

CEC

Consiliile electorale ale 
circumscripțiilor uninominale

Birourile electorale
ale secțiilor de votare

Birourile electorale ale 
secţiilor de votare organizate 
peste hotare – organe 
electorale constituite 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. Birourile gestionează 
procesul electoral la nivel de secţie de votare şi se constituie cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, prin intermediul misiunilor diplomatice 
(inclusiv al reprezentanţelor permanente de pe lîngă organismele internaţionale) şi al oficiilor consulare, 
asigură buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste 
hotarele ţării.
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ATENŢIE!
Lista secţiilor de votare poate fi găsită pe paginile oficiale ale Comisiei Electorale Centrale, Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Biroului pentru Relaţii cu Diaspora şi pe site-urile misiunilor 
diplomatice şi ale oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

Dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 
ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege. 

Fiecare alegător îşi exprimă votul personal. Votarea în locul unei alte persoane este interzisă. Votul exercitat 
în cadrul alegerilor este secret. Participarea cetăţenilor la alegeri este benevolă. 

Nimeni nu are dreptul să exercite presiuni asupra alegătorului cu scopul de a-l sili să participe sau să nu 
participe la alegeri, precum şi asupra exprimării de către acesta a liberei sale voinţe.

Orice cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot, care în ziua votării se va afla în străinătate, poate 
vota la o singură secţie de votare constituită în afara ţării, indiferent de statutul aflării sale pe teritoriul 
statului respectiv.

➢ Persoanele care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
➢ Persoanele care sînt recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată.

8. CINE POATE VOTA AFLÎNDU-SE ÎN 
STRĂINĂTATE?

9. CINE NU POATE VOTA AFLÎNDU-SE ÎN 
STRĂINĂTATE?
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NOTĂ!
În străinătate nu se poate vota în baza buletinului de identitate! 

Cetățenii Republicii Moldova își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare constituite în afara țării în 
baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

Listele electorale de bază – acestea se întocmesc de către misiunile diplomatice/oficiile consulare, în 
ele fiind înscriși colaboratorii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, alegătorii care se află la 
evidenţă consulară permanentă sau temporară, alegătorii care au solicitat includerea în listă cu cel tîrziu 
45 de zile înainte de ziua alegerilor. 

În listele electorale suplimentare vor fi înscrişi alegătorii care nu se regăsesc în listele electorale de 
bază, dar se prezintă la secția de votare din străinătate cu unul din actele de identitate în baza cărora se 
permite votarea în afara țării.

Paşaportul cetăţeanului
Republicii Moldova

Livretul de marinar

10. PE BAZA CĂROR ACTE SE VOTEAZĂ ÎN 
STRĂINĂTATE?

11. LISTELE ELECTORALE PENTRU VOTAREA
ÎN STRĂINĂTATE
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În baza Înregistrării prealabile se stabilește: 

- numărul estimativ al alegătorilor aflați peste hotare pentru deschiderea secțiilor de votare 
suplimentare;
- numărul estimativ al buletinelor de vot ce vor fi distribuite secţiilor de votare respective.

Înregistrarea prealabilă nu este obligatorie. Alegătorul poate să se prezinte în ziua votării la orice secţie de 
votare constituită în afara ţării și va fi înscris în lista electorală suplimentară.

Dacă alegătorul s-a înregistrat în prealabil la o anumită secție de votare din străinătate, dar se prezintă la 
o altă secție în afara țării, el va putea vota la această secție: va fi înscris în lista suplimentară și va depune 
o declaraţie pe propria răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă. 

Alegătorul are dreptul, cu cel mult 25 de zile înainte de ziua alegerilor, să-şi anuleze înregistrarea 
prealabilă făcută anterior sau să schimbe localitatea de înregistrare în ţara din străinătate, efectuînd o 
nouă înregistrare.

Dacă în ziua votării alegătorul, care s-a înregistrat în prealabil pentru o secţie de votare din afara ţării, vrea 
să voteze pe teritoriul Republicii Moldova, el se poate prezenta la secţia de votare conform domiciliului sau 
reședinței valabile cu actele de identitate corespunzătoare 

Ce este un referendum?
Referendumul reprezintă procesul de consultare directă a cetățenilor unei țări în legătură cu un text de 
lege de o importanță cu totul deosebită sau asupra unei situații de importanță națională.

Prin Hotărîrea nr.332 din 30 noiembrie 2018, Parlamentul Republicii Moldova a stabilit desfășurarea unui 
referendum republican consultativ în aceeași zi cu alegerile parlamentare – 24 februarie 2019.

12. ÎNREGISTRAREA PREALABILĂ A 
CETĂŢENILOR REPUBLICII MOLDOVA CARE 
ÎN ZIUA ALEGERILOR SE VOR AFLA ÎN 
STRĂINĂTATE 

13. REFERENDUMUL REPUBLICAN 
CONSULTATIV
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Modelul şi textul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ 
se aprobă prin hotărîre a CEC. Buletinele de vot se tipăresc pe hîrtie opacă (mată), cel mai tîrziu cu 3 
zile înainte de ziua alegerilor într-o cantitate corespunzătoare numărului de alegători. Pe fiecare buletin 
se aplică două numere, care corespund numărului de ordine al circumscripţiei şi numărului de ordine al 
secţiei de votare respective. 

Comisia Electorală Centrală expediază buletinele de vot birourilor electorale ale secţiilor de votare 
constituite în afara Republicii Moldova cu cel puţin 3 zile înainte de ziua alegerilor. Numărul buletinelor 
se calculează în funcţie de numărul estimativ de alegători stabilit în baza informaţiei prezentate de 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi a celei acumulate de Comisia Electorală Centrală, dar 
nu mai mult de 5000 de buletine de vot pentru fiecare secţie de votare.

La 24 februarie 2019, fiecare alegător va primi 4 buletine de vot.

Pentru alegerile parlamentare:
un buletin - pentru concurentul electoral în circumscripția națională;
un buletin - pentru candidatul în circumscripția uninominală.

Pentru referendum:
un buletin va conține întrebarea - „Sunteți pentru reducerea numărului deputaților din Parlament de 
la 101 la 61?”;
un buletin va avea înscrisă întrebarea - „Sunteți pentru ca poporul să poată revoca (demite) deputații 
din funcție dacă nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile lor?”

Votarea se efectuează într-o singură zi, între orele 7.00 şi 21.00, ora locală a ţării unde se află secţia de 
votare.

14. BULETINUL DE VOT

15. CÎND ŞI CUM SE VOTEAZĂ?

Vor fi supuse referendumului următoarele întrebări: 
- „Sunteți pentru reducerea numărului deputaților din Parlament de la 101 la 61?”
- „Sunteți pentru ca poporul să poată revoca (demite) deputații din funcție dacă nu își îndeplinesc 
corespunzător obligațiile lor?”
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REMARCĂ!
Biroul electoral al secţiei de votare poate prelungi cu cel mult 2 ore timpul rezervat votării, pentru ca 
toţi alegătorii care îşi aşteaptă rîndul la secţia de votare respectivă să-şi poată realiza dreptul de vot.
Votarea se efectuează în localuri special amenajate cu mese la care se eliberează buletinele de vot, cu 
cabine sau camere pentru vot secret şi cu urne de vot.

PROCEDURA DE VOT

1. Alegătorul prezintă operatorului actul de identitate. Operatorul introduce datele din actul de 
identitate în calculator, iar sistemul va semnala dacă persoana are dreptul să voteze și dacă nu a mai 
votat la scrutinul respectiv.

2. După completarea datelor în lista electorală, alegătorul va semna în dreptul numelui său pentru 
declarația prin care se abține de la votarea multiplă și pentru faptul că a primit buletinele de vot.

3. Membrul biroului electoral aplică în actul de identitate al alegătorului ştampila cu menţiunea care 
confirmă votarea în ziua respectivă, şi anume:
➢ la paginile 6 sau 8 din paşaportul cetățeanului Republicii Moldova;
➢ pe verso-ul livretului de marinar.

4. Buletinele de vot se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret, prin aplicarea 
unei singure ștampile pe fiecare buletin. 

5. În cazul în care alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secţiei de 

OPERATORI

SECRETAR

PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

OBSERVATORI

ALEGĂTOR

MEMBRU

CABINE DE VOT

URNA DE VOT

MEMBRI

1

2
3

4
5

6
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ATENȚIE!
➢ Este strict interzis a intra în localul de votare cu arme de foc sau cu arme albe.
➢ Se interzice scoaterea buletinului de vot din incinta secției de votare.
➢ Alegătorilor li se interzice să efectueze filmări foto și video în incinta secției de votare. 
➢ Puteți să vă exercitați dreptul de vot doar la o singură secție de votare.

REMARCĂ!
Alegătorul nu poate rămîne în incinta secţiei de votare mai mult timp decît este necesar pentru 
votare.

votare anulează acest buletin şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot.

6. Buletinele de vot se pliază şi se introduc în urna de vot.

Buletinul de vot este declarat nevalabil dacă:
➢ ştampila «Votat» este aplicată în cercurile mai multor patrulatere;
➢ ştampila «Votat» nu este aplicată în niciun cerc;
➢ alegătorul a înscris pe el alte denumiri, nume;
➢ este deformat sau mîzgălit încît nu este clară opţiunea alegătorului.

După închiderea secţiilor de votare, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite în 
străinătate numără voturile valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral şi buletinele declarate 
nevalabile, tot astfel buletinele de vot pentru fiecare întrebare supusă referendumului. Rezultatele 
sînt consemnate în procese-verbale şi prezentate consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale 
uninominale corespunzătoare. 

➢ Consiliile electorale ale circumscripţiilor electorale uninominale consemnează într-un proces-verbal 
rezultatele totalizării voturilor pe întreaga circumscripţie şi le prezintă Comisiei Electorale Centrale, în cel 
mult 48 de ore după închiderea secţiilor de votare.

➢ Comisia Electorală Centrală, după primirea proceselor-verbale de la toate consiliile electorale ale 
circumscripţiilor electorale uninominale, centralizează rezultatele pentru fiecare concurent, precum și 
pentru fiecare întrebare supusă referendumului, întocmeşte un proces-verbal şi un raport cu privire la 
rezultatele alegerilor și ale referendumului republican consultativ pe care le prezintă Curții Constituționale.

Curtea Constituțională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor, iar rezultatele 
referendumului republican printr-o hotărîre. 

15. CUM SE STABILESC REZULTATELE
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