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Închiderea secţiilor de votare 

Potrivit observatorilor Promo-LEX secţiile de votare s-au închis conform prevederilor 

legale la 21.00.  

 

Agitație electorală  

În r-nul Străşeni, s.Vorniceni, la SV 46 Primarul interimar d-nul Tofan a făcut agitaţie 

electorală în favoarea blocului electoral „Forţa a treia” în faţa Casei de Cultură. Totodată 

cetăţenii sunt îndemnaţi să voteze pentru candidatul-membru al blocului „Forţa a treia” în 

schimbul unei sume de bani. Caz similar a fost depistat şi la SV 47 din aceeași loclaitate, 

potrivit observatorilor toată agitaţia a fost desfăşurată de către persoana cu numele de familie 

Anghelai.  

În r-nul Dubăsari SV 4 s.Coșnița candidatul în funcție de primar Coșnița Leșan 

Alexandru se deplasa  prin sat și făcea agitație electorală pentru candidatura sa. 

În r-nul Drochia la SV 34 s.Petreni, liderul PLDM din localitate a făcut agitație chiar 

în pragul secției de votare. 

La SV 58 s.Etulia, r-nul Cantemir unii membri PCRM în frunte cu Etulia Dragnev 

Zahar candidat la funcția de primar au îndemnat alegătorii să voteze în favoarea sa. 

     În or. Leova la SV 6 candidatul la funcția de primar din partea PCRM Buraga 

Eugeniu, a îndemnat alegătorii să voteze în favoarea sa în ograda secției de votare. 

 

Afişaj electoral neautorizat 

Observatorii Promo-LEX, au constatat cazuri noi de amplasare a afişajului electoral 

neautorizat. Astfel de situații au fost semnalate la SV 38 s.Suhulceni r-nul Teleneşti; s. Chirca 

r-nul Anenii Noi; s.Popeştii de Jos r-nul Drochia; s.Răuţel r-nul Ungheni; s.Heciu Nou r-ul 

Sîngerei.  

 

Vânzarea băuturilor alcoolice în apropierea secţiilor de votare  

Observatorii au raportat încă cel puțin 15 cazuri de comercializare a băuturilor 

alcoolice în preajma secțiilor de votare în circumscripțiile electorale Cantemir (SV 12), 

Căușeni (SV 48, SV 49), Chișinău (SV 246, SV 264, SV 277, SV 297), Cimișlia (SV 22), 

Hâncești (SV 47), Ialoveni (SV 42), Taraclia (SV din s.Albota de Sus), Telenești (SV 36, SV 

39), UTAG (SV 30). 

 

Cazuri de intimidare, insulte şi acte de violenţă 

În r-nul Criuleni SV 25 s.Izbiște Veaceslav Stanilă a intimidat pe domnul Alexandru 

Verdeș și Luchian Plamădeală susținători al candidatului independent Plămădeală Ion.  

La SV 246 or.Codru, mun.Chişinău, consilierul din partea PCRM d-nul Rotari a lovit 

cu piciorul în piept un alegător - Cojocari Gheorghe, deoarece ultimul i-ar fi spus lui Rotari că 

face agitație electorală. În momentul lovirii de faţă era V. Mîndru - Deputat in Parlamentul 

RM din partea PCRM. Poliția investighează cazul. 

În r-ul Donduşeni, SV 8 s.Corbu, candidatul PPCD Cervatiuc Alexei a insultat-o pe 

președintele BESV Dalinciuc Galina, pentru că nu erau aranjate cabinele de vot.  

 

Oferirea cadourilor electorale 
 

Echipa mobilă Promo-LEX a fost informată de către președintele BESV 25 s.Moara de Piatră, 

r-nul Drochia, Copacinschii Feodora, despre cel puțin 15 cazuri de oferire de bani (50 lei) 

drept recompensă pentru votarea candidatului PCRM la funcția de primar. Cazurile au fost  

confirmate de membrii BESV Dubinschii Eugenia şi Veaceslav Saico. În preajma SV, un 

alegător pe nume T., a spus observatorilor că mai mulți tineri de la PCRM au împărțit câte 50 

lei pentru a vota candidații lor.  
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Asigurarea BESV cu buletine de vot mai multe decât alegători în liste 

Observatorii Promo-LEX, raportează noi cazuri de asigurare în surplus a birourilor 

electorale cu buletine de vot. Astfel SV 2 or.Briceni a fost înregistrat un surplus de 145 

buletine de vot faţă de numărul alegătorilor incluşi în listele electorale de bază. O situaţie 

opusă a fost înregistrată la SV19 s.Hăsnăşenii Mari r-nul Drochia, unde este constatată o 

insuficienţă de 46 buletine de vot.  

 

Liste electorale cu erori 

La SV 214 mun.Chişinău, familia Turuta – 4 membri, domiciliaţi în mun. Chişinău, 

bd. Moscovei 5/196, ap. 196, a descoperit în lista electorală încă trei persoane cu numele de 

familie Prepeliţă, persoane care nu au viză de domiciliu în apartamentul respectiv.  

La SV 160 mun.Chişinău, proprietarul apartamentului nr.202 din str. P. Zadnipru 7/4, 

a descoperit în listele electorale o persoană care nu are viză de domiciliu în apartamentul său. 

Situaţie analogică s-a atestat la ap.149 str. P. Zadnipru 7/3, fiind depistate alte două persoane 

care nu au viză de domiciliu în apartamentul respectiv.  

 

Transportarea organizată a alegătorilor 

La or.Comrat SV 29 și SV 30, s.Baurci r-nul Căușeni alegătorii sunt aduși colectiv cu 

mai multe microbuze, în favoarea ambilor candidați independenți Popaz Petru şi Telpiz 

Nicolai. 

La SV 184 mun.Chișinău, o mașină marca Mitsubishi de culoare neagra cu numerele  

de înmatriculare C OT 402 s-a deplasat de cel puțin 3 ori la SV ducând alegatorii să voteze. 

R-nul Anenii Noi SV 12 s.Chirca alegatorii au fost transportați în mod organizat de 

către reprezentații PDM la secția de votare cu un microbuz albastru K AC 402. 

La SV 63 s. Tomai r-nul Comrat, alegătorii au fost aduși în mod organizat la vot în 

favoarea candidatului independent Balaban Petru. 

 

Intimidarea sau limitarea drepturilor observatorilor 

Potrivit observatorului din echipa mobilă Promo-LEX, în r-nul Făleşti s. Glinjeni (SV 

26) cetăţenii după participarea la vot se îndreaptă spre sediul PLDM unde erau serviţi gratuit 

cu bere. Observatorul Promo-LEX, a fost agresat verbal de persoanele din sediul PLDM 

fiindu-i sugerat să plece mai bine de lângă sediu. 

 

Votarea în lipsa actelor corespunzătoare 

În r-nul Drochia, SV 15 s.Dominteni, câțiva alegători au votat cu copia buletinului de 

identitate. 

   

Prezența reprezentanților poliției lângă SV 

La secţia de votare 24 s. Slobozia-Chişcăreni r-nul Sângerei  în faţa secţiei de votare 

stătea un poliţist (Poliţia Rutieră) cu baston și fără automobil  şi stopa transportul, din aceasta 

cauză multe persoane cu transport nu au venit la secţia de votare pentru a nu fi opriți și 

verificaţi de Poliţia Rutieră. 

 

Prezența persoanelor neautorizate în SV 

Mun. Chișinău SV 107, au fost observate două persoane neautorizate care periodic 

intrau în SV și discută cu observatorii PCRM, la observațiile președintelui SV aceștia ieșeau, 

revenind din  nou de peste puțin timp și vorbind cu observatorii PCRM. 

La SV 299 din s.Ghidighici şi s.Condriţa, a fost concurentul electoral I. Dodon, a stat 

puțin timp și s-a uitat cum decurge procesul de vot. 

La SV 273 s.Bubuieci, a fost O. Cernei, acesta a mutat urna de vot staţionară de la 

locul iniţial, motivând că stă prea aproape de membrii BESV. Observatorii PCRM au sunat 
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reprezentantului PCRM S. Sîrbu, care a venit însoţit de încă 3 persoane. Au filmat, s-au 

legitimat şi au plecat. 

 

Instalarea camerelor de înregistrare video 

În SV 23 s.Speia r-nul Anenii Noi potrivit observatorilor de către reprezentanţii 

PLDM în interiorul BESV au fost amplasate 2 camere video de supraveghere care transmiteau 

on-line imaginile pe un computator amplasat tot în incinta secţiei de votare. 

 

Amenajarea necorespunzătoare a cabinelor de vot 

În r-nul Cimişlia s. Gura Galbenei SV 24, cabinele de vot nu sunt amenajate 

corespunzător. Pentru a vota sunt utilizate nişte scaune mici pe care nu sunt suporturi 

adecvate pentru a pune buletinul de vot si de aplica ştampila votat. 

 

Lipsa luminii în SV 

R-nul Dubăsari SV 3 Corjova  la orele 20.50 s-a stins lumina. 

În r-nul Sângerei la SV 45 s.Petropalovca  şi SV 6 s.Biruinţa nu dispun de curent 

electric. 

 

Votarea la locul aflării 

În r-nul Cahul SV 35 s.Crihana Veche un alegător care se află  în detenție preventivă 

în or.Cahul a depus cerere la SV 35 pentru a vota la locul aflării, cererea a fost acceptată. 

 


