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Închiderea secţiilor de votare 

Majoritatea secţiilor de votare au continuat activitatea în regim obişnuit, fără careva 

întreruperi ale procesului. Majoritatea secţiilor de votare s-au închis în termen la orele 21.00. 

Abateri de la aceste prevederi au fost înregistrate în cel puţin 4 secţii de votare unde procesul a 

fost prelungit cu 30 minute. Trei din ele în circumscripţia Chişinău şi s. Bulboci din r. Soroca. 

  

Incompatibilităţi cu funcţiile deţinute 

Observatorii continuă să stabilească noi cazuri de incompatibilitate a funcţiilor deţinute 

de actorii în procesul electoral.  

În satul Izvoare r-ul Sîngerei Botnarenco Ludmila este preşedinte al BESV, iar 

Botnarenco Mihaiela candidat la funcţia de consilier. Situaţie analogică de incompatibilitate 

bazată pe relaţiile de rudenie au fost sesizate în secţia de votare 15/3 Corjova, r-ul Dubăsari.   

La SV nr.50 Valea Norocului din r. Bălți, a fost constatat faptul că președintele BESV 

Nichicin Ruslan este rudă de gradul I cu candidatul la funcția de consilier local din partea 

(PLDM) – Nichicin Claudia.  

 

Agitaţie electorală  

Ziua scrutinului a început cu un număr mare de cazuri raportate de observatorii Promo-

LEX de agitaţie electorală. Misiunea de observare continuă să înregistreze noi cazuri de agitaţie 

electorală, până la momentul de faţă fiind înregistrate alte 10 cazuri de agitaţie electorală. Cazuri 

de agitaţie au fost înregistrate la secţia de votare Unchiteşti r-ul Floreşti, secţia de votare 21 

Floreni r-ul Anenii Noi (doi concurenţi electorali) şi sat. Gura Bîcului, secţia de votare nr.33 

Roşcani r-ul Anenii Noi, secţia de votare Hlinaia r-ul Edineţ (repartizarea pensiei la oficiul 

poştal), secţia de votare 14/18 Gribova r-ul Drochia,secţia de votare nr.6 Fîrlădeni şi nr.42 

Tănătari r-ul Căuşeni, secţia de votare din s. Camenca r-ul Glodeni, secţia de votare nr.92 

Chişinău, secţia de votare Borgeac r-ul Cahul. 

 

Sustragerea buletinelor de vot 

Observatorii Promo-LEX, au constatat încă cel puţin o tentativă de scoatere a buletinelor 

de vot din incinta secţiei de votare.  

La SV 255 Durlesti, Chișinău, a fost constatat faptul tentativei unui alegător de a scoate 

buletinul de vot în afara SV. După intervenția președintelui BESV- Celan Victor, acesta s-a 

întors în SV și a aruncat buletinul de vot în urna. 

 În secţia de votare nr.16/41 Fîntîna Albă, r-ul Edineţ s-a prevenit o tentativă de votare 

multiplă de către un alegător. Cazul este cercetat de poliţie.  

 

Vânzarea băuturilor alcoolice în apropierea secţiilor de votare  

Pe parcursul zilei, observatorii Promo-LEX, au constatat un alt caz de vânzare a 

băuturilor alcoolice în apropierea secţiei de votare nr. 30 Lingura r-ul Cantemir. 

  

Cunoaşterea procedurilor de către membrii organelor electorale 

Pe parcursul zilei, observatorii Promo-LEX, au constatat cazuri noi în care membrii 

organelor electorale au dat dovadă de o instruire insuficientă, din care cauză au admis unele 

abateri sau interpretări defectuoase ale normelor codului electoral diferite ale evenimentelor 

similare.   

În s. Cărpineni r-ul Hînceşti un alegător B.Z. a votat doar în baza fișei de însoțire a 

buletinului de identitate. Membrii BESV au decis unanim să permită acestei persoane să voteze. 

În s. Cobusca Veche r-ul Anenii Noi un alegator a lăsat unul dintre cele 3 buletine de vot 

în cabina de vot. Acest fapt a fost observat de către membrii BESV, doar că au solicitat de la 

consiliul de nivelul II instrucţiuni cum să procedeze în continuare. 

 În s. Moscovei r-ul Cahul, au fost înregistrate 67 cereri de vot la domiciliu, în timpul 

deplasării urnei de vot sa depistat de către echipa mobilă că semnătura de pe cerere nu coincide 



Promo-LEX: Comunicat de presă nr.3 din 5 iunie 2011, ora 23.00 

 
 

Pagina 3 din 4 
 

cu semnătura alegătorului, în alt caz un alegător susține că având în vedere că religia nu îi 

permite să voteze acesta nu a depus nici o cerere de vot la domiciliu însă când a ajuns urna, fiica 

alegătorului a votat pentru sine, mama și tatăl său. 

 În s. Bulboaca r-ul Briceni, s-a constatat insuficienţa a 100 buletine de vot, pentru funcţia 

de consilier raional.  

La SV 184 Chișinău, a fost constatat faptul votării alegătorului – U.V. în baza livretului 

militar, în care a fost  aplicat ștampila ”Alegeri locale 5 iunie”. 

 

Refuzul eliberării buletinului de vot şi limitarea dreptului la vot 

La secţia de votare nr.15/2 Cocieri, 40 de alegători internaţi la spital şi care au solicitat 

votarea la locul aflării, nu au putut să-şi exercite dreptul la vot deoarece calea de acces din satul 

Cocieri către satul Corjova a fost blocată de forţele secesioniste şi a imposibil de asigurat 

securitatea urnelor şi buletinelor. 

La SV nr.53 s. Moscovei din r. Cahul s-a constatat refuzul eliberării buletinelor de vot 

pentru 4 alegători pe motiv că pe buletinele acestora nu era aplicată ștampila ce confirma faptul 

punerii la evidenţă în localitatea respectivă. 

În sat. Micăuţi din r-nul Străşeni candidatului la funcţia de Primar (membru 

PD) Constantin Tudor i se cercetează cazul pentru că găsind două Buletine de Identitate (a soţilor 

Stavilă) nu vroia să i le întoarcă(ceea ce i-a forţat pe aceştia să solicite formularele speciale 

pentru a putea vota). Cetățeanul cerea în schimbul  buletinelor de identitate lotul de pământ a 

cărui proprietari sunt. Cazul este cercetat la Procuratură. 

 

Transportarea organizată a alegătorilor la secţiile de votare 

Observatorii Promo-LEX au continuat să înregistreze multiple cazuri de transportare 

organizată a alegătorilor la secţiile de votare sau continuarea acţiunilor de transportare 

organizată. Astfel de situaţii au fost înregistrate în s. Zgordeşti r-ul Teleneşti, s. Zubreşti r-ul 

Străşeni,  s. Chirca r-ul Anenii Noi, s. Fîrlădeni r-ul Căuşeni, or. Criuleni, or. Taraclia, s. Izbişte 

r-ul Criuleni, sat. Borogani r-ul Leova. 

Mai grav, la secţia de votare nr.11 din or. Comrat, membrii BESV copiau datele 

alegătorilor care nu s-au prezentat la votare şi le transmiteau în afara sediilor biroului 

persoanelor necunoscute.  

 

Erori în listele electorale 

 Observatorii Promo-LEX, au continuat să înregistreze cazuri în care listele electorale au 

fost întocmite cu abateri.  

Astfel la secţia de votare nr.1 Donduşeni, cet. H.T.V. anul naşterii 1951 locul 15 în listele 

electorale este decedat de 2 ani.  

La secţia de votare nr.4 Basarabeasca, nu coincid numele, prenumele alegătorilor şi 

datele de la IDNO, membrii BESV făcând corectări în liste.  

În secţia de votare din s. Sărata Nouă r-ul Leova, cel puţin 5 alegători nu s-au regăsit în 

listele electorale.  

Locuitorul oraşului Donduşeni, V.R. anul naşterii 1974 buletinul de identitate Seria A 

11007491 a fost inclus în listele electorale a două secţii de votare , secția Nr.1 şi secţia Nr.2 la o 

secţie de votare cu viza de reşedinţă din str. Independenţei, iar la alta din str. Cantemir.  

Chişinău, secţia de votare 76, alegătorul M.N. domiciliată în str. Drumul Crucii 97/1 

ap.27 a sesizat în listele electorale înscrierea a alte două persoane în apartamentul proprietate a 

sa. Din ele una deja votase.  

In mai multe localități din r. Cimișila se înregistrează creşterea semnificativă a 

alegătorilor care votează pe listele suplimentare. Astfel în s. Topala 813 persoane sunt indicate în 

listele de bază, 90 persoane în lista suplimentară, s. Selemet 1200 in lista de bază, 44 în lista 

suplimentară, Ialpujeni 750 în lista de bază, 25 în listele suplimentare.  
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La SV 248 Chișinău, au fost incluși în lista suplimentară 43 alegători, care au primit viza 

de reședință în ziua scrutinului. 

 

Fotografierea buletinelor de vot in cabina 

În mun. Bălţi secţia de votare Nr. 39  un alegător a fotografiat în interiorul cabinei de vot. 

Şeful secţie de votare a observat şi ia făcut observaţie, în urma căruia alegatorul a şters fotografia 

şi şi-a cerut scuze.  

  

Situaţii conflictuale 

Observatorii Promo-LEX au constatat cel puţin două situaţii conflictuale la secţiile de 

votare nr.26/37 Soloncei r-ul Rezina şi secţia de votare nr.9 Başcalia r-ul Basarabeasca.  

 

Neclarităţi în buletinele de vot 

La secţia de votare din or. Anenii Noi s-a constatat indicarea greşită a denumirii unui 

concurent electoral. În locul denumirii Partidul Socialiştilor s-a indicat denumirea Partidul 

Socialist.  


