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Contestații din partea concurenților electorali 

Observatorii Promo-LEX au raportat un număr mai mare de cazuri când concurenţii 

electorali au utilizat instrumentele legale de a contesta unele acţiuni ale contracandidaţilor. În 

acest sens au fost înregistrate cel puţin 9 astfel de cazuri. 

 

Asigurarea BESV cu mai multe buletine de vot decât alegători în liste 

Observatorii au raportat cazuri izolate în care BESV sunt asigurate cu mai multe buletine 

de vot decât alegători incluşi în listele electorale de bază. Astfel de cazuri au fost constatate la 

SV 71 (surplus de 123 buletine de vot),  SV 90 (surplus de 410 buletine ), SV 91 (surplus de 323 

buletine), toate trei din mun.Chişinău, SV 1 din r-nul Briceni surplus de 54 buletine, SV 2 din 

or.Hânceşti surplus 190 buletine, SV 18 s.Bulboci din r-nul Soroca surplus de 76 buletine de vot.  

 

Amenajarea necorespunzătoare a SV 

Observatorii Promo-LEX au constatat cazuri de amenajare necorespunzătoare a secţiilor 

de votare, fapt care împiedică observarea continuă a tuturor etapelor procesului de votare.  

Astfel, la SV s.Bulboaca din r-nul Anenii Noi, urna de vot este amplasată după cabinele de vot şi 

nu se află în spaţiul de vizibilitate a tuturor membrilor BESV. În SV 20 s.Duruitoarea Nouă din 

r-nul Râşcani, cabina de vot este amplasată la geam, nefiind separat de vre-o draperie.  

 

Vânzarea băuturilor alcoolice în apropierea secţiilor de votare  

Observatorii Promo-LEX au raportat cel puţin 24 cazuri de vânzare a băuturilor alcoolice 

în apropierea secţiilor de votare. Astfel de cazuri au fost sesizate în circumscripţiile electorale 

Călăraşi (1 caz), Căuşeni (2 cazuri), Cimişlia (2 cazuri), Chişinău (1 caz), Dubăsari (2 cazuri), 

Floreşti (2 cazuri), Ialoveni (4 cazuri), Orhei (2 cazuri), Râșcani (1 caz), Rezina (1 caz), Sângerei 

(1 caz), Teleneşti (1 caz), UTAG (4 cazuri). 

 

Afişaj electoral neautorizat 

Observatorii Promo-LEX au raportat cel puţin 13 cazuri de amplasare a agitaţiei 

electorale la o distanţă mai mică de 50 metri de la secţia de votare. Astfel de cazuri au fost 

sesizate în circumscripţiile electorale Cimişlia (3 cazuri), Floreşti (2 cazuri), Orhei (3 cazuri), 

Sângerei (3 cazuri), Soroca (1 caz), Străşeni (1 caz). La momentul lansării comunicatului, în 

municipiul Chișinău, publicitate electorală în raza de 50 de la secția de votare a fost raportată în 

41 SV din totalul de 300, ceea ce reprezintă 14 la sută. 

 

Tentative de votare multiplă 

O nouă tentativă de vot multiplă a fost sesizată la secţia de votare 26 s.Glinjeni r-nul 

Făleşti. Maria Buga, membru BESV, a repartizat alegătorului C.R. două buletine de vot. Înainte 

ca observatorul Promo-LEX să sesizeze președintele BESV, alegătorul a aruncat ambele buletine 

de vot în urna de vot.  

Intimidarea sau limitarea drepturilor observatorilor 

Observatorul Promo-LEX a fost intimidat verbal de un alegător în apropierea SV 23 

s.Hruşova din r-nul Criuleni, fiindu-i sugerat să urce în automobil şi să plece fără a pune multe 

întrebări membrilor. La SV 16 în sectorul Botanica al mun.Chişinău, autoritățile electorale au 

interzis observatorilor să se deplaseze prin secţia de votare. Situaţia s-a soluţionat doar odată cu 

venirea la faţa locului a unui reprezentant al preturii Botanica care a confirmat ca observatorii au 

dreptul să circule prin secţia de votare fără a împiedica procesul de votare.   

Agitație electorală  

Observatorii înregistrează noi cazuri de agitaţie electorală în apropierea secţiilor de 

votare.  La SV 7 s.Abaclia din r-nul Basarbeasca, un consilier local recent ales făcea agitaţie în 

favoarea candidatului la funcţia de primar din partea partidului pe listele căruia a fost ales.  
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La SV 3 din or.Edineţ, simpatizanţii unui concurent electoral timp de 2 ore au făcut agitaţie 

electorală în apropierea secţiei de votare. 

La SV 9 s.Căplani din r-nul Ştefan Vodă, candidatul la funcţia de primar însoţit de câțiva 

susţinători făceau agitaţie în apropierea secţiei de votare. Cazuri similare au fost raportate la SV 

43 s. Văseni din r-nul Teleneşti,  SV 23 s.Hruşova din r-nul Criuleni, SV 17 s. Belicenii Vechi 

din r-nul Sângerei.  

Deosebit de alarmantă este situaţia de la SV 3 din or. Cahul unde observatorii au raportat că un 

membru BESV de cel puţin trei ori a indicat cu degetul alegătorului ce candidat să aleagă.  

  

Transportarea organizată a alegătorilor 

Observatorii au constatat cazuri noi de transportare organizată a alegătorilor la secţiile de 

votare. Astfel de cazuri au fost înregistrate la SV 3 din or.Edineţ, SV 10 s.Cotiujeni din r-nul 

Edineţ (automobil cu numere de înmatriculare SDAE805), SV 6 din r-nul Leova (automobil cu 

numere de înmatriculare LVAE695). 

 

Procedura de votare cu urna mobilă 

Observatorii Promo-LEX rămân îngrijoraţi de numărul mare de solicitări de votare la 

locul aflării. Spre exemplu, la SV 42 s.Şuri din r-nul Drochia autoritățile electorale au 

înregistrate 90 astfel de cereri. 

 

Intrarea mai multor persoane în cabinele de vot 

Cazuri izolate de intrare a mai mult decât un alegător în cabina de vot au fost înregistrate 

la SV 14 din s.Ustia din r-nul Dubăsari, SV 19 s.Batâr din r-nul Cimişlia, SV din localitățile 

Sângereii Noi şi Belicenii Vechi r-nul Sângerei, SV din s.Varatic r-nul Râșcani. 

 

Votarea în lipsa actelor corespunzătoare 

Observatorii Promo-LEX au raportat cel puţin două cazuri de votare în baza unor acte de 

identitate necorespunzătoare sau în lipsa actelor de identitate. Astfel de cazuri au fost înregistrate 

în SV din s.Drochia r-nul Drochia, SV 45 s.Congaz din UTAG, SV 12 s.Bravicea din r-nul 

Călăraşi, SV 253 s.Durleşti din mun.Chişinău, SV 64 s.Taxobeni din r-ul Făleşti. 

 

Contestații din partea concurenților electorali 

 Observatorii Promo-LEX, observă o activizare a concurenţilor electorali de a face uz de 

instrumentele legale de a contesta anumite acţiuni ale contracandidaţilor, în acest sens fiind 

înregistrate cazuri de depunere a contestaţiilor încă pe parcursul zilei alegerilor. La moment 

observatorii au raportat depunerea a cel puţin 9 contestaţii.  

 


