
Chişinău, 30 noiembrie 2014

Promo-LEX:  Neregulile curg în secţiile de votare

Potrivit observatorilor Promo-LEX până la ora 15:00 au fost constatate următoarele nereguli:
Deschiderea secţilor de votare
La deschiderea SV nr. 32 Mihăileni (Briceni) au fost prezenţi doar 2 membri ai BESV iar la SV nr. 
155 Chişinău procesul verbal de deschidere a SV a fost completat şi aruncat în urna de vot la orele 
0815.

Amenajarea SV
În  mai  multe  secţii  de  votare  au  fost  constate  deficienţe  privind  amenajare  şi  dotarea  SV: 
nefuncţionarea telefoniei fixe şi GSM (SV nr.14 Călăraşi), lipsa agentului termic (SV 40 Sălcuţa, 
Căuşeni), lipsa curentului electric în SV nr. 48 Nicolaeva, Floreşti (începînd cu ora 10.00) şi SV nr. 7 
Holercani, SV nr. 8 Mărcăuţi,  SV nr. 9 Molovata, SV nr. 11 Oxentea (Dubăsari) în intervalul de 
timp 10:45 - 12:40.

Lipsa conexiunii la Registu de Stat al Alegătorilor a fost depistată în 34 SV, fapt care a creat rînduri 
iar unii alegători s-au indignat şi au refuzat să voteze:  SV nr. 4 şi nr. 32 Colibaşi, nr. 54 Pelinei 
(toate Cahul), SV nr. 7 Balatino (Glodeni), SV nr. 10 Cotiujenii Mari, SV nr. 2 (ambele Şoldăneşti), 
SV nr. 7 Străşeni, SV nr. 76, nr. 86, nr. 227, nr. 103, nr. 291, nr. 217, nr. 216, nr. 205, nr. 167, nr. 
177, nr. 158, nr. 185, nr. 171, nr. 164, nr. 162, nr. 274, nr. 172, nr. 272, nr. 300 (toate Chişinău),  SV 
nr. 60 Tăura Nouă, SV nr. 23 Nicolaeva (ambele Sîngerei), SV nr. 12 Nisporeni, SV nr. 48 Nicolaeva 
(Floreşti), SV nr. 48 Nicolaeva Floresti, SV nr. 1 şi nr. 11 (Drochia), Hăsnăşenii Mari SV nr. 19 
(Drochia),  SV CECE Basarabeasca,  CECE Edineţ,  CECE Făleşti,  SV nr.  63 Zârneşti,  SV nr.  6 
Camenca (Glodeni),  SV nr 63 Secărenii Noi, SV nr. 62 Secăreni, SV nr. 64 Corneşti,  SV nr. 44 
Mereşeni (toate Hînceşti), SV nr. 92 (Chişinău), SV nr. 1 Donduşeni, SV nr. 254 Codru (Chişinău). 
SV nr. 264, SV nr.  94 Durleşti  (Chişinău), SV nr. 217, SV nr. 219, SV nr. 227, SV nr.  231, SV nr. 
20,8 SV nr. 212 şi SV nr.  234 (Chişinău). La SV nr. 40 din Rezina unde voteaza alegătorii din 
Râbniţa s-a format rând de cca. 40 persoane.

Nereguli  au  fost  depistate  la  SV nr.  103 (Chişinău)  unde  membrii  BESV au  avut  probleme cu 
sigilarea urnei mobile (aceasta a rămas nesigilată), SV nr. 86 (Chişinău) la sigilarea urnei de bază s-a 
rupt sigiliul,  SV nr.111 (Chişinău) s-a sigilat o singură urnă, SV nr. 1 Cahul urna de vot este spartă 
într-un colţ şi lipseşte un sigiliu, SV nr. 81 şi SV nr. 3 Orhei urna mobilă a fost încleiat cu hîrtiuţe la 
fiecare colţ şi au aplicată ştampile.

La SV nr. 25 Halahora de Sus (Briceni) cabinele de vot sunt aranjate necorespunzător şi se poate 
observa opţiunea de vot a alegătorului.

La SV nr. 62 Zîrneşti  (Cahul) a fost dotată doar cu o urnă de votare staţionară şi una mobilă. Urna 
staţionară ora 1400 era deja plină.

Listele electorale



SV  nr.  4  Drochia  99  persoane  nu  s-au regăsit  în  lista  de  bază  şi  au  fost  înregistraţi  în  lista 
suplimentară. La SV nr. 3 Leova 30 persoane nu s-au regăsit în liste, acestora fiindu-le propus să fie 
înregistraţi pe liste suplimentare însă au refuzat. SV 59 Sănătăuca (Floreşti) s-au terminat cele 150 de 
câmpuri pentru introducerea alegătorilor, fiind aduse listele suplimentare din satul Bursuc.

La SV nr. 72 (Chişinău) datele personale ale unui alegător au fost înscrise cu erori. 

Buletine de vot
SV nr. 18 Bisericani (Glodeni) au primit buletine de vot doar pentru 110 persoane, pe listele de baza 
fiind  118  alegători.  În   SV  nr.  85  Chişinău,  BESV  nu  a  aplicat  ştampila  „retras”  în  dreptul 
concurentului electoral retras din cursă. 

Neaplicarea ştampilei ”alegeri 30.11.2014” pe buletinul de identitate.
La SV nr. 72 (Chişinău) - o persoană a votat fără a se i se aplica ştampilă, SV nr.72 Buiucani din 
Chişinău - 3 alegători, la SV nr. 72 (Chişinău) - 2 alegători.

Votarea la domiciliu
La SV  nr. 85 (Chişinău), în ziua votării a fost acceptată înregistrarea votării la domiciliu în lipsa 
certificatului medical, cererea privind votarea la domiciliu fiind înregistrată cu dată anterioară.

Încălcarea principiului votului secret     
La SV nr. 264 din Durleşti (Chişinău) a fost constatat un caz de încălcare a principiului de vot secret. 
O pesoană de vârsta a treia cu dizabilităţi de vedere a fost întrebat de către preşedintele BESV cu 
cine  ar  dori  acesta  să  voteze  iar  ulterior,  după  ce  a  alegătorul  a  a  anunţat  public  opţiunea  sa 
electorală, preşedintele i-a permis fiicei alegătorului să aplice ştampila Votat în locul acestuia. 

Incidente 
La SV nr. 23 Duşmani, Glodeni un alegător a constatat că altcineva votase deja în locul său, ulterior 
fiind chemată poliţia.

Fotografierea buletinelor de vot şi anularea acestora
La  SV nr. 12  Albina (Cimislia) un alegător şi-a fotografiat buletinul de vot pe care l-a aruncat în 
urnă, chiar dacă membrii BESV i-au făcut observaţie. În SV nr. 14 Bălţi, o persoană şi-a fotografiat 
buletinul de vot fapt pentru care a fost reţinut de poliţie. De asemenea, la SV nr. 3, Criuleni, BESV a 
anulat buletinul de vot al unui alegător care şi-a fotografiat opţiunea electorală, iar ulterior acesta a 
votat în mod repetat. Un caz similar a avut loc la SV nr. 222 Chişinău, sectorul Rîşcani unde trei 
persone şi-au fotografiat votul iar la două din acestea li s-au anulat votul fără a vota în mod repetat. 

Votarea cu documente necorespunzătoare
Mai multe persoane au votat cu paşaport străin: SV nr. 62 Ştefăneşti (Floreşti) - o persoană, SV 13 
Bulboaca (Briceni) – o persoană, SV nr. 72 Buiucani (Chişinău) - o persoană, SV nr. 2 Ştefăneşti şi 
SV nr. 2 Mărculeşti (Floreşti) - 4 persoane, SV nr. 13 Bulboaca (Briceni) – o persoană. La SV nr. 72 
Buiucani  din  Chişinău  un  alegător  a  votat  fără  a-i  fi  verificată  fişa  de  însoţire  a  buletinului  de 
identitate.

Transportarea alegătorilor
Observatorii Promo-LEX au constatat 4 cazuri de transportare a alegătorilor:

La SV nr. 7 Rezina, maşina Opel cu numarul RZ AG 655 a adus de 2 ori câte 4 alegători. Şoferul 
automobilului  este  soţul  preşedintelui  raionului.  SV nr.45 Troiţcoie  (Cimişlia)  o  persoană aduce 
alegători cu maşina CIY 931 Nisan oameni la votare.

SV nr. 41 Varniţa (Anenii Noi), 50-60 alegatori au fost aduşi cu 3 autocare şi o rutieră. 



La  SV nr. 3 Străşeni, un autocar (model scania C GE 240) a adus cca 26 persoane cu certificate 
pentru drept de vot din Cimişlia şi Hînceşti. Alte 3 automobile (mercedez vito galben, ford tranzit 
galben, BMW 525 culoare neagră) au adus cel puţin 33 de persoane.

La SV nr. 42 din Rezina au fost aduşi la votare din Râbniţa aproximativ 40 de persoane cu două 
autobuze (P 499 A şi P 335 BC). La SV nr. 29 Pecişte (Rezina) dl M.S. a adus alegători la secţia de 
votare de minim de 3 ori cu automobilul Reno Megan (RZ AG 685).

Agitaţie electorală
La SV 26 Hîrtop secretara primăriei V.A. a făcut agitaţie în favoarea unui concurent electoral. La SV 
nr. 15 Dereneu (Călăraşi) N.F. a îndemnat un alegător să voteze pentru un concurent electoral. În SV 
nr. 3 Străşeni, observatorul unui concurent electoral a făcut agitaţie în favoarea concurentului pe care 
îl reprezintă. Alte 5 cazuri de agitaţie electorală au fost constate în următoarele secţii de votare: SV 
nr. 21 Ialoveni, SV nr.54 Peresecina Orhei, SV nr. 44 Tănătarii Noi, (Căuşeni), SV 284 Bubuieci 
(Chişinău) şi SV nr. 7 Căuşeni.

Regiunea transnistreană 
La postul de miliţie din satul Corjova sunt înregistrate şi verificate toate automobilele care trec spre 
Cocieri şi spre secţia de votare.

Contestaţii/Sesizări 
Observatorii  Primo-LEX  au  înregistrat  primele  contestaţii/sesizări  depuse  de  către  concurenţii 
electorali şi/s-au reprezentanţii acestora: SV nr. 51 Onesti (Edineţ) şi în SV nr. 238 (Chişinău).

Intimidarea observatorilor
Au fost  depistate  două cazuri  de  intimidare  a  observatorilor  la  SV  21  (Ialoveni)  şi  SV nr.  48 
Nicolaevca. 

Suplimentar găsiţi în documentul anexat ”Date statistice_ora 15:00” cantitative 
privind desfăşurarea procesului de votare.

Efortul  de  monitorizare  se  încadrează  în  activităţile  desfăşurate  de  societatea  civilă  sub  egida 
Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte.
Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014 beneficiază de asistenţa  
tehnică din partea National  Democratic  Institute  for International  Affairs  (NDI) şi  este  susţinut  
financiar  de  către  Agenţia  Statelor  Unite  pentru  Dezvoltare  (USAID),  National  Endowment  for  
Democracy (NED), Consiliul  Europei precum şi Fundaţia Stefan Batory din resursele oferite de 
Fondul Solidaritate în cadrul Programului “Sprijin pentru Democraţie” al Ministerului Afacerilor  
Externe al Republicii Polone.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:
Galina Sanduţa, Ofiţer de Presă Efort de Monitorizare Promo-LEX

Telefon: 069 95 82 89,  Email: galina.sanduta@promolex.md      

mailto:galina.sanduta@promolex.md

