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I.	SUMAR	EXECUTIV	
	

La	 24	 februarie	 a.c.	 în	 Republica	 Moldova	 s-au	 desfășurat	 alegerile	 parlamentare	 ordinare.	
Pentru	 prima	 dată,	 alegerile	 s-au	 desfășurat	 în	 baza	 sistemului	 electoral	 mixt,	 când	 50	 de	
deputați	au	fost	aleși	pe	baza	sistemului	proporțional	pe	liste	de	partid,	iar	51	de	parlamentari	
-	pe	baza	sistemului	majoritar	în	circumscripții	uninominale.	
În	aceeași	zi	cu	alegerile	parlamentare,	a	avut	loc	un	referendum	consultativ	legat	de	reducerea	
numărului	de	parlamentari	(de	la	101	la	61)	și	cu	privire	la	posibilitatea	revocării	deputatului	
(excluderea	interdicției	mandatului	imperativ).	
Pornind	de	la	multiplele	încălcări	ale	legislației,	dar	și	ale	standardelor	unanim	recunoscute	la	
nivel	 internațional,	 constatăm	 că	 alegerile	 din	 24	 februarie	 2019	 nu	 au	 fost	 nici	 libere,	 nici	
corecte.	
Astfel,	alegerile	nu	pot	fi	catalogate	ca	fiind	libere	întrucât:	

• Mai	mult	de	jumătate	de	milion	de	cetățeni	ai	Republicii	Moldova	domiciliați	peste	hotare	
nu	au	reușit	să	voteze	pentru	că	au	pașapoarte	cu	termen	de	valalitate	expirat	sau	din	cauza		
interdicției	de	a	vota	cu	buletine	de	identitate	valabile.		

• Sute	de	mii	de	cetățeni	domiciliați	peste	hotare	nu	au	reușit	să	voteze	întrucât	nu	au	fost	
deshise	suficiente	secții	de	votare.	

De	asemenea,	alegerile	nu	pot	fi	considerate	ca	fiind	corecte	întrucât:	

• A	fost	schimbat	sistemul	electoral	contrar	recomandărilor	Comisiei	de	la	Veneția.	

• Circumscripțiile	uninominale	au	 fost	constituite	prin	manipularea	hotarelor	 în	 folosul	
unor	actori	politici,	folosind	practica	”Gerrymandering”,	dar	și	prin	încălcarea	prevederilor	
legale.	

• Guvernarea	a	recurs	la	hărțuirea	fără	precedent	a	opoziției	și	a	exponenților	acesteia.	În	
special,	trebuie	evidențiate	acțiunile	întreprinse	de	așa	numita	comisie	parlamentară	”Open	
Dialog”	care	a	avut	ca	scop	discreditarea	opoziției.	

• Cu	mai	puțin	de	3	luni	 înainte	de	 	alegeri,	guvernarea	a	modificat	 legislația	electorală	
permisțând	organizarea,	 odată	 cu	 alegerile	 parlamentare,	 a	 unui	 referendum,	 și	 a	 exclus	
interdicția	 desfășurării	 agitației	 electorale	 în	 ziua	 alegerilor.	 Pe	 parcurs,	 s-a	 dovedit	 că	
referendumul	a	fost	un	simplu	pretext	pentru	a	induce	confuzie	în	rândul	alegătorilor,	iar	
excluderea	interdicției	de	a	desfășura	agitație	electorală	în	ziua	votului	-	pentru	a	”legaliza”	
folosirea	masivă	a	resurselor	administrative	și	cumpărarea	voturilor	în	ziua	alegerilor.	

• Campania	 electorală	 a	 fost	 caracterizată	 de	 folosirea	 fără	 precedent	 a	 resurselor	
administrative	 și	de	oferirea	de	 cadoruri	 electorale	 sau	a	banilor	 contra	vot.	Cu	 toate	 că	
aceste	elemente	 s-au	manifestat	pe	parcursul	 întregii	 campanii	și	 au	 fost	 constatate	 și	 în	
rapoartele	misiunilor	de	observare	a	alegerilor,	nimeni	nu	a	fost	sancționat.	
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• Partidele	 de	 la	 guvernare	 (PD,	 PSRM,	 Partidul	 Șor)	 au	 folosit	 resurse	 financiare	
netransparente,	iar	o	bună	parte	din	ele	nu	au	fost	declarate	conform	legii.	Un	exemplu	este	
plata	pentru	compania	Facebook	care	a	relatat	că	în	conturile	sale	au	ajuns	circa	20	de	mii	
de	dolari	SUA	care	au	legătură	cu	agitația	în	favoarea	Partidului	Democrat.	Cu	toate	că	însăși	
Facebook	 a	 spus	 despre	 acest	 lucru,	 iar	 acești	 bani	 nu	 au	 fost	 declarați	 prin	 rapoartele	
financiare	ale	Partidului	Democrat,	CEC	a	refuzat	să	examineze	contestația	și	să	sancționeze	
concurentul	electoral.		

• CEC,	organele	electorale	și	instanțele	 judecătorești	nu	au	asigurat	o	examinare	justă	a	
sesizărilor	și	contestațiilor	depuse	atât	înaintea	alegerilor,	cât	și	în	ziua	acestora.	Aici	poate	
fi	 menționată	 situația	 abordării	 selective	 de	 către	 CEC	 a	 chestiunii	 utilizării	 resurselor	
administrative:	 în	 cazul	 sesizării	 depuse	 de	 2	 partide	 apropiate	 de	 guvernare	 (Partidul	
Liberal	și	Partidul	Șor),	aceasta	a	fost	examinată	și	partea	contestată	a	fost	sancționată,	pe	
când	 în	 cazul	 a	 zeci	 de	 sesizări	 și	 contestații	 depuse	 de	 către	 Blocul	 ”ACUM	 DA	 PAS”	
împotriva	Partidului	Democrat	acestea	nici	măcar	nu	au	fost	examinate.	

• În	cirumscripțiile	nr.47	și	48	constituite	pentru	locuitorii	din	Transnistria,	au	participat	
un	număr	record	de	cetățeni	care	au	fost	aduși	organizat	și	care	au	votat	în	schimbul	unei	
retribuții	de	20	de	dolari	SUA	(sau	400	de	lei).	Mai	mult,	unor	concurenți	electorali	nu	li	s-
au	 asigurat	 condiții	 de	 a	 face	 campanie	 electorală	 în	 regiunea	 separatistă,	 locuitorii	 din	
această	regiune	nefiind	 informați	despre	situația	politică	din	Republica	Moldova.	 În	cazul	
acestor	circumscipții,	la	exercitarea	dreptului	de	vot	a	fost	încălcat	principiul	votului	liber	
expirmat.	

• Neregulile	și	incidentele	din	ziua	votării	se	ridică	la	1500,	ceea	ce	depășește	de	circa	3	
ori	 numărul	 de	 incidente	 înregistrate	 în	 ziua	 turului	 II	 al	 alegerilor	 prezidențiale	 din	 13	
noiembrie	2016.		

• Deși	suntem	în	a	doua	săptămână	de	la	ziua	alegerilor,	până	în	prezent	Comisia	Electorală	
Centrală	nu	a	publicat	rezultatele	alegerilor	pe	secții	de	votare.	Acest	lucru	ridică	mari	semne	
de	 întrebare	mai	ales	 în	contextul	 în	care	există	 inadvertențe	semnificative	care	nu	pot	 fi	
explicate	între	numărul	voturilor	valabile	acordate	pentru	circumscripția	națională	față	de	
numărul	de	voturi	valabile	acordate	pentru	circumscripțiile	uninominale.	

În	capitolele	ce	urmează	vom	detalia	cele	menționate	mai	sus.	
	

	
II.	ALEGERILE	NU	AU	FOST	LIBERE		

Pentru	ca	alegerile	să	fie	libere,	toți	cetățenii	Republicii	Moldova	trebuie	să	aibă	posibilitatea	de	
a	vota.	Or,	potrivit	art.38	din	Constituție,	voința	poporului	constituie	baza	puterii	de	stat.	Altfel	
spus,	cu	excepția	cetățenilor	în	raport	cu	care	există	interdicții	legale	de	a	vota	-	decizii	definitive	
și	irevocabile	ale	instanțelor	de	judecată	-,	toți	ceilalți	trebuie	să	aibă	posibilitatea	de	a	vota.		
Caracterul	neliber	al	alegerilor	din	24	februarie	2019	se	poate	deduce	din:	
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–	Restricționarea	dreptului	de	a	vota	cu	pașaportul	expirat	 și	 cu	buletinul	de	 identitate	
(ambele	conținând	IDNP)	pentru	cetățenii	Republicii	Moldova	care	domiciliază	permanent	
sau	temporar	în	afara	Republicii	Moldova.	
–	Restricționarea	dreptului	de	a	vota	pentru	cetățenii	Republicii	Moldova	care	domiciliază	
permanent	 sau	 temporar	 în	 afara	 Republicii	 Moldova	 prin	 faptul	 că	 nu	 s-au	 deschis	
suficiente	secții	de	votare.	

	
A)	Restricționarea	dreptului	de	a	vota	cu	pașaportul	expirat	și	cu	buletinul	de	identitate	
(ambele	 conținând	 IDNP)	 pentru	 cetățenii	 Republicii	 Moldova	 care	 domiciliază	
permanent	sau	temporar	în	afara	Republicii	Moldova.	

Spre	deosebire	de	ultimele	7	scrutine	când	s-a	permis	votarea	cu	pașapoarte	ale	căror	termen	
de	 valabilitate	 a	 expirat	 (alegerile	 parlamentare	 ordinare	 din	 2005,	 alegerile	 parlamentare	
ordinare	din	2009,	alegerile	parlamentare	anticipate	din	2009,	referendumul	constituțional	din	
2010,	alegerile	parlamentare	anticipate	din	2010,	alegerile	parlamentare	ordinare	din	2014	și	
alegerile	prezidențiale	din	2016),	în	alegerile	din	24	februarie	2019	acest	lucru	a	fost	interzis,	
fără	ca	oamenii	să	fie	avertizați	din	timp	despre	schimbarea	condițilro	de	vot.	
Încă	la	15	ianuarie	a.c.,	Blocul	electoral	”ACUM	DA	PAS”	a	făcut	apel	public	prin	care	a	atenționat	
asupra	 riscului	 ca	 unui	 număr	 semnificativ	 de	 cetățeni	 ai	 Republicii	 Moldova	 (care	 dețin	
pașapoarte	cu	termen	de	valabilitate	expirat)	să	li	se	încalce	dreptul	de	vot1.	S-a	solicitat	atunci	
CEC	să	adopte	o	hotărâre	prin	care	să	permită	votarea	cu	pașapoarte	cu	termen	de	valabilitate	
expirat.	
Necesitatea	acestei	măsuri	a	fost	justificată	atât	prin	prisma	prevederilor	Constituției	Republicii	
Moldova,	cât	și	a	acelui	fapt	că	în	toate	scrutinele	de	până	acum	Comisia	Electorală	Centrală	a	
permis	votarea	cu	pașapoarte	expirate.	Acest	lucru	s-a	întâmplat	în	alegerile	parlamentare	din	
2010	 (votarea	 cu	 pașapoarte	 expirate	 a	 fost	 permisă	 prin	 Hotărârea	 CEC	 nr.3817	 din	 12	
noiembrie	20102),	 în	alegerile	parlamentare	din	2014	(votarea	cu	pașapoarte	expirate	a	 fost	
permisă	prin	Hotărârea	nr.2954	din	18	noiembrie	20143),	dar	și	în	alegerile	prezidențiale	din	
2016	(votarea	cu	pașapoarte	expirate	a	fost	permisă	prin	Hotărârea	nr.390	din	14	octombrie	
20164).		
În	hotărârile	menționate,	însuși	CEC	a	argumentat	necesitatea	emiterii	unor	astfel	de	acte	prin	
următoarele:	

–	 dreptul	 de	 a	 vota	 este	 stipulat	 în	 art.38	 din	 Constituție,	 iar	 simpla	 expirare	 a	 valabilității	
pașaportului	nu	este	un	motiv	pertinent	de	a	limita	dreptul	de	vot;	doar	cetățenii	care	sunt	puși	
sub	interdicție	în	modul	stabilit	de	lege	–	adică	printr-o	hotărâre	judecătorească	definitivă	–	sunt	
privați	de	dreptul	de	a	vota,	nu	și	cei	care	dețin	pașapoarte	cu	termen	de	valabilitate	expirat;	

                                                             
1	https://acum.md/vot-interzis-pentru-jumatate-de-milion-de-cetateni/	 
2	http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336907	 
3	http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356286	 
4	http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368674	 
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–	votarea	cu	pașapoarte	expirate	nu	este	de	natură	să	conducă	la	vreo	fraudă	electorală,	întrucât	
există	 instrumente	sigure	de	prevenire	a	multiplei	votări	–	aplicarea	 ștampilei	de	securizare	 în	
documentul	în	baza	căruia	se	votează	și	înregistrarea	electronică	a	faptului	participării	la	vot	a	
fiecărui	alegător.	
CEC	 nu	 doar	 că	 nu	 a	 rezolvat	 problema	 suprimării	 dreptului	 la	 vot	 al	 cetățenilor	 care	 dețin	
pașapoarte	cu	termen	de	valabilitate	expirat,	ci,	dimpotrivă,	a	făcut	abstracție	de	existența	ei.	Ca	
urmare,	CEC,	de	rând	cu	alte	autorități	ale	statului,	au	interzis	dreptul	la	vot	al	cetățenilor	care	
au	pașapoarte	cu	termen	de	valabilitate	expirat.	
Imediat	după	Apelul	public,	Comisia	Electorală	Centrală	a	publicat,	pe	pagina	sa	de	facebook5,	o	
postare	în	care	a	menționat	că,	în	realitate,	cifra	cetățenilor	care	dețin	pașapoarte	cu	termen	de	
valabilitate	expirat	nu	ar	fi	500	de	mii	după	cum	s-a	estimat	în	apel,	ci	58	454.		
Întrucât	 aceastră	 cifră	 era	 din	 start	 una	 îndoielnică6,	 a	 fost	 înaintat	 un	 demers	 oficial	 către	
Agenția	Servicii	Publice	–	 instituția	 care	deține	Registrul	de	 stat	 al	populației.	Din	 răspunsul	
oficial	oferit	de	Agenția	Servicii	Publice,	rezultă	că	cifra	de	58	454	de	cetățeni	cu	pașapoarte	
expirate	 se	 referă	 doar	 la	 cetățenii	 Republicii	 Moldova	 care	 au	 emigrat	 și	 s-au	 stabilit	 cu	
domiciliul	permanent	în	străinătate	(în	total	numărul	acestora	este	105	5357,	dintre	care	90	671	
au	 peste	 18	 ani).	 Însă	 în	 afară	 de	 cetățenii	 care	 au	 emigrat	 și	 s-au	 stabilit	 cu	 domiciliul	
permanent	în	străinătate,	există	și	cetățeni	care	sunt	plecați	temporar	peste	hotare.	Numărul	
acestora,	conform	diferitor	estimări,	depășește	un	milion	(1.000.000)	de	persoane.		
Spre	regret,	nici	Agenția	Servicii	Publice,	nici	Comisia	Electorală	Centrală,	nu	au	comunicat	cifra	
exactă	a	cetățenilor	care	dețin	pașapoarte	cu	termen	de	valabilitate	expirat,	incluzându-i	atât	pe	
acei	 care	 sunt	 stabiliți	 cu	 domiciliul	 permanent	 în	 străinătate,	 cât	 și	 cei	 care	 sunt	 plecați	
temporar	din	Republica	Moldova.	Având	în	vedere	tendințele	atestate	între	2014	și	2016	când	
numărul	 acestora	 a	 crescut	 de	 aproape	 2	 ori,	 se	 poate	 estima	 că	 numărul	 cetățenilor	 cu	
pașapoarte	ale	căror	termen	de	valabilitate	a	expirat	depășește	cifra	de	409	791	înregistrată	la	
situația	de	13.10.2016	și	consemnată	în	Hotărârea	CEC	nr.390	din	14	octombrie	20168.	
Chiar	dacă	autoritățile	Republicii	Moldova,	pentru	a	justifica	interzicerea	votării	cu	pașapoarte	
ale	căror	termen	de	valabilitate	a	expirat,	se	”acoperă”	cu	Decizia	Curții	Constituționale	nr.5	din	
14	ianuarie	20199,	chiar	și	din	punct	de	vedere	juridic	acest	argument	este	absolut	eronat.	Or,	
asigurarea	dreptului	de	vot	cetățenilor	cu	pașapoarte	ale	căror	termen	de	valabilitate	a	expirat	
nu	 doar	 că	 este	 legală,	 dar	 este	 unica	 soluție	 conformă	 prevederilor	 Constituției	 Republicii	
Moldova.	
Autoritățile	au	refuzat,	de	asemenea,	să	permită	votarea	în	secțiile	de	vot	din	străinătate	în	
baza	buletinului	de	identitate	valabil	care	conține	IDNP.	O	astfel	de	măsură	nicidecum	nu	
                                                             
5	https://www.facebook.com/123504584374934/posts/2101808866544486/	 
6	Conform	datelor	prezentate	de	însuşi	CEC,	la	situaţia	de	18	noiembrie	2014	circa	241	746	cetăţeni	ai	Republicii	Moldova	aveau	
pașapoarte	cu	termenul	de	valabilitate	expirat.	La	situaţia	de	13.10.2016,	CEC	vorbea	de	409	791	cetăţeni	ai	Republicii	Moldova	
care	dețineau	pașapoarte	cu	termenul	de	valabilitate	expirat.	 
7	http://www.asp.gov.md/ro/node/1653	 
8	http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368674	 
9	http://www.constcourt.md/public/ccdoc/decizii/d_5_2019_5a_2019_rou.pdf	 
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putea	determina	comiterea	fraudelor	electorale,	întrucât,	atât	aplicarea	stampilei	de	securizare	
în	documentul	în	baza	căruia	se	votează,	cât	și	înregistrarea	electronică	a	faptului	participării	la	
vot	 a	 fiecărui	 alegător,	 reprezintă	 instrumente	 sigure	 de	 combatere	 a	 unor	 atare	 situații.	
Permiterea	votării	cu	buletinele	de	identitate	valabile	se	încadrează	în	prevederile	art.16	din	
Constituția	 Republicii	 Moldova	 care	 consacră	 principiul	 egalității	 și	 nediscriminării	 (între	
cetățenii	care	domiciliază	în	țară	și	cei	stabiliți	cu	traiul	peste	hotare),	cât	și	în	dispozițiile	art.54	
din	Legea	Supremă	care	se	referă	la	condițiile	în	care	anumite	drepturi	(în	speță,	dreptul	de	a	
alege)	pot	fi	limitate.	
Din	cauza	interdicției	de	a	vota	cu	pașapoarte	ale	căror	termen	de	valabilitate	este	expirat	și	cu	
buletinele	de	identitate	valabile,	sutelor	de	mii	de	cetățeni	ai	Republicii	Moldova	li	s-a	îngrădit		
dreptul	de	vot.	Numărul	exact	a	acestor	persoane	nu	se	cunoaște	cu	certitudine,	însă	dacă	ținem	
cont	de	cifrele	făcute	publice	anterior,	dar	și	de	tendințele	înregistrate,	acesta	poate	fi	500	de	
mii,	600	de	mii	sau	chiar	mai	mare.		
Raportat	la	numărul	total	de	alegători	din	țară	(3,2	milioane),	rezultă	că	circa	15%	din	cetățenii	
Republicii	Moldova	au	fost	privați	de	dreptul	de	a	vota.	

Raportat	 la	 numărul	 alegătorilor	 care	 au	 participat	 în	 alegerile	 din	 24	 februarie	 2019	 (1,4	
milioane),	rezultă	că	peste	30%	din	cetățenii	Republicii	Moldova	au	fost	privați	de	dreptul	de	a	
vota.	

În	 această	 situație	 -	 îngrădirea	 din	 start	 a	 dreptului	 de	 vot	 pentru	 sute	 de	mii	 de	 cetățeni,	
scrutinul	din	24	februarie	2019	nicidecum	nu	poate	fi	considerat	ca	fiind	unul	liber,	iar	
rezultatele	acestuia	nicidecum	nu	pot	reflecta	voința	poporului.	

	
B)	Restricționarea	dreptului	de	a	vota	a	cetățenilor	Republicii	Moldova	care	domiciliază	
permanent	sau	temporar	în	afara	Republicii	Moldova	prin	faptul	nedeschiderii	suficiente	
a	secțiilor	de	votare	
Prin	 Hotărârea	 Comisiei	 Electorale	 Centrale	 nr.2109	 din	 19	 ianuarie	 2019	 ”Cu	 privire	
la	organizarea	secţiilor	de	votare	în	străinătate	pentru	alegerile	parlamentare	și	referendumul	
republican	consultativ	din	24	februarie	2019”,	cu	modificările	ulterioare,	s-a	stabilit	organizarea	
secţiilor	 de	 votare	 în	 străinătate	 pentru	 alegerile	 parlamentare	 și	 referendumul	 republican	
consultativ	din	24	februarie	2019.		
Conform	 anexei	 la	 Hotărârea	 CEC	 nr.2109	 din	 19	 ianuarie	 2019,	 cu	modificările	 ulterioare,	
pentru	Circumscripția	electorală	uninominală	nr.	49	la	est	de	Republica	Moldova	s-au	stabilit	
27	de	secții	de	votare,	pentru	Circumscripția	electorală	uninominală	nr.	50	la	vest	de	Republica	
Moldova	–	83	de	secții	de	votare,	iar	pentru	Circumscripția	electorală	uninominală	nr.	51	SUA,	
Canada	–	13	secții	de	votare.	
Particularitățile	constituirii	şi	funcţionării	secţiilor	de	votare	din	străinătate	sunt	învederate	în	
alineatele	(1)	–	(4)	din	art.31	din	Codul	electoral.	
Potrivit	 alin.(2)	 din	 articolul	menționat,	 în	 cazul	 alegerilor	 parlamentare,	 prezidențiale	 şi	 al	
referendumului	republican,	pe	 lângă	misiunile	diplomatice	şi	oficiile	consulare	ale	Republicii	
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Moldova	 se	 organizează	 una	 sau	mai	multe	 secţii	 de	 votare	 pentru	 alegătorii	 care	 se	 află	 în	
străinătate	la	data	alegerilor.		

Totodată,	alin.(3)	prevede	că,	în	afară	de	secţiile	de	votare	prevăzute	la	alin.(2),	vor	fi	organizate,	
cu	 acordul	 autorităţilor	 competente	 ale	 ţării	 respective,	 secţii	 de	 votare	 şi	 în	 alte	 localităţi;	
organizarea	acestor	secţii	de	votare	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	conformitate	cu	alin.(4)	din	art.31	din	Codul	electoral:	

”La	deschiderea	secțiilor	de	votare	din	străinătate	se	va	ține	cont	de	următoarele	criterii:	
a)	informațiile	deținute	de	către	misiunile	diplomatice	și	oficiile	consulare	ale	Republicii	Moldova	
din	țările	de	reședință;	

b)	 informațiile	 deținute	 de	 către	 autoritățile	 publice	 centrale,	 inclusiv	 datele	 statistice	 oficiale	
relevante;	

c)	 informațiile	 obținute	 în	 rezultatul	 înregistrării	 prealabile	 a	 cetățenilor	 aflați	 în	 străinătate,	
conform	procedurii	stabilite	printr-un	regulament	aprobat	de	Comisia	Electorală	Centrală;	

d)	numărul	de	alegători	care	au	participat	la	scrutinul	precedent;	

e)	 alte	 date	 relevante,	 obținute	 de	 autoritățile	 publice	 centrale,	 la	 solicitare,	 din	 partea	
autorităților	țării	de	reședință,	în	condițiile	legii.”	

Întrucât	în	lege	s-au	specificat	particularitățile	de	constituire	a	secțiilor	de	votare,	acestea	sunt	
obligatorii	pentru	autoritățile	care	sunt	implicate	în	acest	proces	–	Comisia	Electorală	Centrală	
care	 stabilește	 organizarea	 secțiilor	 de	 votare	 peste	 hotare,	 Guvern	 care	 propune,	 dar	 și	
Ministerul	 Afacerilor	Externe	 și	 Integrării	Europene,	 și	 alte	 autorități	 publice	 relevante	 care	
colaborează	la	elaborarea	hotărârii	Guvernului.	În	niciun	caz	nu	putem	susține	ipoteza	potrivit	
căreia	stabilirea	secțiilor	de	votare	ar	constitui	o	chestiune	de	oportunitate	exclusiv	politică	de	
vreme	ce	textul	legii	prevede	expres	condiții	(inclusiv	de	natură	tehnică)	pentru	aceasta.	
Contrar	prevederilor	legale	menționate,	la	constituirea	secțiilor	de	votare	din	străinătate	au	fost	
ignorate	cel	puțin	2	dintre	criteriile	expres	prevăzute	de	lege	-	criteriul	participării	la	ultimele	
alegeri	și	criteriul	înregistării	prealabile.	

Cu	referire	 la	criteriul	numărului	de	alegători	care	au	participat	 la	scrutinul	precedent,	
trebuie	menționat	că	ultimul	scrutin	național	într-o	singură	circumscripție	națională	care	s-a	
desfășurat	 în	Republica	Moldova	 sunt	alegerile	prezidențiale	din	2016	-	30	octombrie	2016,	
primul	tur	de	scrutin	și	13	noiembrie	2016	al	doilea	tur	de	scrutin.	Conform	informației	oficiale	
a	CEC,	în	primul	tur	de	scrutin	au	participat	la	votare	67	205	alegători	peste	hotare,	iar	în	turul	
II	–	138	720	alegători	(adică	cu	71	515	mai	mult	decât	în	turul	I).		
Prin	raportare	la	aceste	date,	trebuiau	deschise	încă	cel	puțin	28	de	secții	de	votare.	Însă,	din	
cele	28	de	secții	de	votare	care	trebuiau	obligatoriu	deschise	potrivit	legii	conform	rezultatelor	
alegerilor	prezidențiale,	CEC	nu	a	deschis	nici	măcar	una.		
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Legat	de	numărul	de	înregistrări	prealabile,	doar	în	circumscripția	nr.	50	la	vest	de	Republica	
Moldova	 s-au	 înregistrat	 prealabil	 20	 647	 de	 cetățeni	 moldoveni,	 de	 circa	 6	 ori	 mai	 mulți	
alegători	decât	totalul	de	înregistrări	prealabile	la	alegerile	precedente	în	2016	(3	569).	Cu	toate	
acestea,	 la	determinarea	numărului,	dar	și	a	 localizării	geografice	a	secțiilor	deschise,	nu	s-a	
ținut	 cont	 de	 datele	 înregistrării	 prealabile.	 Cele	 mai	 grave	 încălcări	 s-au	 atestat	 pentru	
Germania,	pe	locul	4	după	numărul	de	înregistrări	prealabile,	cu	2	983	de	înregistrări	și	doar	2	
secții	de	votare	(cu	un	raport	de	1	110	înregistrări	prealabile	per	secție	de	votare).	Urmează	
Regatul	Unit,	care	este	pe	locul	2	după	numărul	de	înregistrări	prealabile	(3	546),	dar	în	care	s-
au	deschis	doar	4	secții	de	votare	(cu	un	raport	de	886,5	de	înregistrări	per	secție	de	votare).	
Cea	de-a	treia	țară	cu	cel	mai	mare	raport	între	numărul	de	înregistrări	prealabile	per	secție	de	
votare	(708,5)	este	Irlanda,	în	care	s-au	înregistrat	prealabil	1	417	de	alegători,	dar	s-au	deschis	
doar	2	secții	de	votare.		
Ca	urmare,	dreptul	de	vot	a	altor	sute	de	mii	de	cetățeni	ai	Republicii	Moldova	a	fost	încălcat,	ei	
neputându-și	exercita	dreptul	de	vot	din	cauza	lipsei	secțiilor	de	votare	în	apropiere	de	orașele	
în	care	aceștia	domiciliază.	

	

	
III.	ALEGERILE	NU	AU	FOST	CORECTE		

Conform	Manualului	de	observare	a	alegerilor	al	OSCE	ODIHR10,	pentru	a	 fi	vorba	de	alegeri	
corecte	acestea	trebuie	să	asigure	condiţii	egale	pentru	toţi	participanţii	la	procesul	electoral.	
Totodată,	cadrul	legislativ	trebuie	să	reflecte	angajamentele	OSCE	şi	alte	principii	universale,	iar	
toate	 legile	 referitoare	 la	 alegeri	 trebuie	 aplicate	 nonselectiv.	 Toţi	 candidaţii,	 partidele	 şi	
organizaţiile	 politice	 care	 doresc	 să	 candideze	 la	 funcţii	 publice	 trebuie	 să	 aibă	 această	
posibilitate	şi	să	poată	concura	în	condiţiile	unui	tratament	echitabil	şi	imparţial	în	faţa	legii	şi	
din	 partea	 autorităţilor.	 Candidaţii	 şi	 partidele	 politice	 trebuie	 să	 aibă	 acces	 la	 presă	 fără	
discriminare,	 iar	 presa	 publică	 trebuie	 să	 îşi	 îndeplinească	 responsabilitatea	 specială	 de	 a	
publica	suficiente	informaţii	echilibrate	pentru	a	da	electoratului	posibilitatea	să	facă	o	alegere	
informată.	Reglementările	privind	finanţarea	campaniei	electorale	nu	trebuie	să	favorizeze	sau	
să	 discrimineze	 nici	 un	 partid	 sau	 candidat.	 Trebuie	 să	 existe	 o	 separare	 clară	 între	 stat	 şi	
partidele	 politice,	 iar	 resursele	 publice	 nu	 trebuie	 utilizate	 inechitabil	 în	 beneficiul	 unui	
candidat	 sau	 unui	 grup	 de	 candidaţi.	 Fiecare	 nivel	 al	 administraţiei	 electorale	 trebuie	 să	
acţioneze	de	o	manieră	profesionistă	şi	neutră,	iar	votarea,	numărarea	voturilor	şi	centralizarea	
rezultatelor	 trebuie	 să	se	desfăşoare	 fără	 fraudă	 sau	manipulare.	 În	 cazul	 încălcării	 legii	 sau	
drepturilor	omului,	candidaţii,	partidele	şi	alegătorii	 trebuie	să	aibă	posibilitatea	de	a	obţine	
fără	 întârziere	 remedii	 eficiente,	 inclusiv	prin	 intermediul	 justiţiei	 independente.	Persoanele	
responsabile	pentru	încălcarea	legii	trebuie	să	fie	trase	la	răspundere	fără	întârziere.		

Dacă	 e	 să	 ne	 raportăm	 la	 aceste	 elemente	 definitorii	 ale	 unui	 scrutin	 corect,	 observăm	 că	
aproape	nici	unul	nu	a	fost	îndeplinit	în	cadrul	alegerilor	parlamentare	din	24	februarie	a.c.	

                                                             
10 https://www.osce.org/ro/odihr/elections/70293?download=true  



 

 9 

Blocul ACUM 

Platforma DA și PAS 

www.acum.md 

Atât	 perioada	 pre-elelectorală,	 cât	 și	 perioada	 electorală,	 dar,	 mai	 ales,	 ziua	 alegerilor	 a	
demonstrat	că	aceste	deziderate	nu	au	fost	îndeplinite	astfel	încât	să	se	poată	cataloga	scrutinul	
ca	fiind	corect.	
În	cele	ce	urmează,	vom	prezenta	principalele	deficiențe	ale	scrutinului	din	24	februarie	2019	
care	sunt	în	măsură	să	conducă	la	concluzia	vizând	incorectitudinea	scrutinului.	Acestea	pot	fi	
categorizate	 în	 3	 tipuri:	 (i)	 probleme	 grave	 preelectorale;	 (ii)	 probleme	 grave	 din	 cadrul	
perioadei	și	campaniei	electorale;	(iii)	probleme	grave	din	ziua	votului	-	în	capitolul	următor	
acestea	vor	fi	detaliate	pe	fiecare	categorie	în	parte.	

Sintetic,	aceste	deficiențe	se	pot	rezuma	la	următoarele:	
• Schimbarea	sistemului	electoral	contrar	recomandărilor	Comisiei	de	la	Veneția.	Mai	mult	
decât	atât,	odată	cu	alegerile	a	fost	organizat	în	mod	ilegal	un	referendum	consultativ	scopul	
exclusiv	al	căruia	fiind	de	a	induce	confuzie	în	rândul	electoratului.	
• Campania	 instituționalizată	de	denigrare	și	de	hărțuire	a	oponenților	politici	de	către	
regimul	de	la	guvernare.	
• Accesul	inegal	la	resursele	mass-media	a	opoziției	și	a	guvernării.		

• Lipsa	încrederii	în	instituțiile	care	organizează	alegerile,	în	special	în	Comisia	Electorală	
Centrală.	
• Utilizarea	masivă	a	resurselor	administrative	ale	statului	și	de	corupere	a	alegătorilor.	
Toată	administrația	publică	a	fost	implicată	în	acest	proces	și	nu	se	cunoaște	de	intentarea	
măcar	a	unui	dosar	penal	față	de	persoanele	și	partidele	care	au	oferit	pomeni	electorale.	
• Lipsa	dreptului	efectiv	la	justiție	și	la	contestarea	actiunilor	ilegale.	Atât	justiția,	cât	și	
alte	organe,	nu	au	examinat	plângerile	în	raport	cu	încălcările	semnalate.	
• Fraudarea	 fără	 precedent	 a	 votului	 în	 2	 circumscripții	 uninominale	 din	 Transnistria.	
Dincolo	 de	 faptul	 că	 nimeni	 nu	 a	 putut	 să	 facă	 agitație	 electorală	 în	 această	 regiune	
necontralată	de	autorititățile	RM	și	că	acolo	lipsește	informația	despre	ceea	ce	se	întâmplă	
pe	malul	drept	al	Nistrului,	există	indicii	clare	care	denotă	că	marea	majoritate	a	voturilor	a	
fost	oferită	contra	cost.	
• S-au	atestat	foarte	multe	cazuri	în	care	alegătorilor	li	s-au	întocmit	fictiv	domicilii	sau	
reședințe	în	unele	circumscripții	uninominale	pentru	a	influența	rezultatul	votării	în	aceste	
circumscripții	uninominale.	

	

	

IV.	ÎNCĂLCĂRILE	COMISE	-	preelectorale,	din	timpul	campaniei	electorale,	în	ziua	votării	
A)	Încălcări	preelectorale	

1.	Adoptarea	sistemului	electoral	mixt	contrar	recomandărilor	Comisiei	de	la	Veneția	



 

 10 

Blocul ACUM 

Platforma DA și PAS 

www.acum.md 

Vicierea	procesului	electoral	de	alegere	a	Parlamentului	Republicii	Moldova	a	început	odată	cu	
adoptarea	”Legii	cu	privire	la	sistemul	electoral	mixt”	-	Legea	pentru	modificarea	şi	completarea	
unor	acte	legislative	nr.	154/2017.		
Proiectul	acestei	legi	a	fost	supus	unei	expertizări	din	partea	Comisiei	de	la	Veneția,	care	a	emis	
un	aviz	negativ	pe	marginea	lui,	stabilind,	că	„În	urma	unor	consultări	publice	ample	cu	toate	
părțile	 interesate	 relevante,	 avizul	 comun	 a	 concluzionat	 că	 reforma	 propusă	 nu	 poate	 fi	
considerată	 ca	 fiind	 adoptată	 prin	 consens	 larg.	 Se	 ridică	 „probleme	 semnificative”,	 inclusiv	
riscul	ca	membrii	Parlamentului,	aleși	pe	circumscripții	Parlamentului	„ar	putea	influențați	de	
interesele	de	afaceri”.	
Cu	toate	acestea,	guvernarea	a	adoptat	totuși	sistemul	electoral	mixt.	

În	primul	rând,	modificarea	sistemului	electoral	a	fost	efectuată	fără	a	se	ține	cont	de	principala	
recomandare	 a	 Comisiei	 de	 la	 Veneția,	 care	 a	 menționat	 că,	 schimbarea	 sistemului	 de	 vot	
proporțional	pe	unul	mixt	pentru	Republica	Moldova	nu	este	recomandabilă.		
Din	 celelalte	 9	 îngrijorări/preocupări	 ale	 Comisiei	 de	 la	 Veneția,	 nici	 măcar	 una	 nu	 a	 fost	
îndeplinită/soluționată	în	totalitate.	

Guvernarea	a	acceptat	doar	formal	o	parte	a	recomandărilor	Comisiei,	prin	reformularea	unor	
prevederi	sau	prin	introducerea	unor	noi	sintagme/texte,	fără	ca	observațiile	să	fie	soluționate	
în	fond.	

• Legea	a	 fost	 adoptată	 în	 lipsa	 unui	 consens	 larg;	 principalele	 forțe	 de	 opoziție	 atât	
parlamentare	 (PLDM,	 PL,	 PCRM),	 cât	 și	 extraparlamentare	 (PAS,	 PPDA,	 PN),	 precum	 și	
societatea	civilă	nu	au	susținut	proiectul.	Cele	74	de	voturi	din	Parlament	nu	reprezintă	un	
consens	–	însăși	Comisia	de	la	Veneția	a	spus	acest	lucru.	

• Riscul	 influențării	 parlamentarilor	 din	 circumscripții	 de	 grupuri	 de	 interese	 și	 de	
afaceri	rămâne	 în	 continuare,	 soluțiile	 propuse	 nefiind	 în	 măsură	 să	 răstoarne	 temerea	
Comisiei.	

• Votul	în	diasporă	ridică	în	continuare	multe	întrebări	–	chestiunea	a	fost	soluționată	doar	
formal	(prin	indicarea	câtorva	norme	referitoare	la	modul	de	constituire	a	circumscripțiilor	
și	a	secțiilor	de	votare),	însă	problema	de	bază	a	rămas:	diaspora	va	fi	discriminată,	întrucât	
puterea	votului	diasporei	va	fi	cu	mult	mai	mică	decât	puterea	votului	cetățenilor	din	țară.	
De	 altfel,	 prevederile	 pe	 care	 guvernarea	 le	 denumește	 ”criterii”	 pentru	 delimitarea	
circumscripțiilor	 din	 țară	 și	 de	 peste	 hotare	 s-au	 regăsit,	 în	 cea	 mai	 mare	 parte,	 și	 în	
versiunea	de	proiect;	și	cu	toate	acestea,	Comisia	de	la	Veneția	a	obiectat	precum	că	nu	ar	fi	
suficient	de	clare.	

• Problema	controlului	la	finanțarea	partidelor	și	a	campaniilor,	semnalată	de	Comisia	de	
la	 Veneția	 în	 2014	 și	 reiterată	 în	 2017,	 nu	 a	 fost	 abordată	 în	 totalitate;	 micșorarea	
cuantumului	maxim	al	donațiilor	nu	are	o	legătură	directă	cu	”controlul”	asupra	finanțării	
partidelor	și	a	campaniilor.	

• Deși	Comisia	de	la	Veneția	a	indicat	că	prezentarea	”cazierului	de	integritate”	poate	duce	
la	excluderea	arbitrară	din	cursa	electorală,	în	proiectul	final	această	cerință	a	rămas.		



 

 11 

Blocul ACUM 

Platforma DA și PAS 

www.acum.md 

• Comisia	 care	 va	 trebui	 să	 delimiteze	 circumscripțiile	este	 doar	 declarativ	
”independentă”,	or,	 reieșind	 din	 componența	 ei,	 majoritatea	 absolută	 o	 va	 deține	
guvernarea.		

• Legea	a	fost	adoptată	în	lipsa	unor	dezbateri	largi;	la	cele	câteva	mese	rotunde	organizate	
de	 Comisia	 juridică	 nu	 au	 participat	 nici	 partidele	 de	 opoziție	 (parlamentară,	
extraparlamentară),	 nici	 societatea	 civilă	 relevantă.	 Nici	 chiar	 la	 momentul	 adoptării	
proiectului	în	lectură	finală	în	Parlament,	nu	au	existat	dezbateri	–	proiectul	a	fost	votat	în	
doar	4	minute,	iar	textul	definitivat	a	fost	plasat	pe	site-ul	Parlamentului	abia	cu	o	zi	înainte	
de	votarea	finală.	

• Proiectul	 nu	 conținea	 prevederi	 care	 să	 îmbunătățească	 ”reprezentarea”	 femeilor	 în	
Parlament,	ci	doar	stabilește	unele	măsuri	de	stimulare	a	”participării”	femeilor	în	alegeri.	
În	plus,	prevederea	referitoare	la	stimularea	financiară	a	partidelor	care	vor	propune	femei	
în	circumscripțiile	uninominale	ridică	probleme	de	legalitate,	întrucât	contravine	”filozofiei”	
finanțării	partidelor	de	la	buget	stabilită	în	legea-cadru	(banii	se	dau	în	funcție	de	voturi	și	
nu	pe	baza	simplei	participări).	

• Chiar	dacă	Comisia	de	la	Veneția	a	recomandat	ca	deciziile	importante	să	fie	luate	de	CEC	
și	 nu	 de	 consiliile	 electorale	 de	 circumscripție,	 legea	 acordă	consiliilor	 electorale	 de	
circumscripție	 (și	 nu	 CEC-ul)	 dreptul	 de	 a	 decide	 înregistrarea	 sau	 neînregistrarea	
candidaților	din	circumscripțiile	uninominale.	

• Pragul	electoral	a	fost	micșorat	doar	pentru	blocurile	electorale	(de	la	9%	la	8%)	–	ceea	
ce	era	din	start	o	problemă	secundară,	pe	cînd	în	cazul	partidelor,	pragul	electoral	a	rămas	
la	nivelul	de	6	%.	

În	concluzie,	din	cele	10	recomandări/îngrijorări/preocupări	ale	Comisiei	de	la	Veneția,	nu	s-a	
ținut	cont	de	5	din	acestea	(inclusiv	cea	cu	privire	la	neadoptarea	sistemului	electoral	mixt),	3	
au	fost	realizate	doar	formal,	iar	2	au	fost	realizate	parțial.	

Respectiv,	introducerea	sistemului	electoral	mixt	s-a	realizat	contrar	recomandărilor	Comisiei	
de	 la	Veneția,	 în	afara	unui	consens	general,	 în	 lipsa	unor	expertize	și	analize	ale	 impactului	
acestei	legi,	fără	a	asigura	niște	garanții	minime	ale	unor	alegeri	libere	și	democratice.		

	
2.	 Circumscripțiile	 uninominale	 au	 fost	 constituite	 cu	 manipularea	 hotarelor	 prin	
”Gerrymandering”,	dar	și	cu	încălcarea	vădită	a	legii	sistemului	electoral	mixt	
Conform	 legii,	 la	 constituirea	 circumscripțiilor	 uninominale	 se	 va	 ține	 cont	 de	 următoarele	
criterii	teritorial-demografice:	a)	circumscripțiile	electorale	de	pe	teritoriul	Republicii	Moldova	
aflat	 sub	 jurisdicția	 autorităților	 constituționale	 vor	 avea	 la	 bază	 un	 număr	 relativ	 egal	 de	
alegători	 și	 vor	 cuprinde	 între	 55000	 și	 60000	 de	 alegători	 cu	 drept	 de	 vot;	 b)	 devierea	
numărului	de	alegători	între	circumscripțiile	electorale	uninominale	nu	trebuie	să	depășească	
10	%;”.	
Contrar	 acestor	 norme	 imperative,	 doar	 10	 circumscripții	 uninominale	 de	 pe	 teritoriul	
Republicii	Moldova,	toate	situate	în	municipiul	Chișinău,	se	încadrează	în	limita	prevăzută	de	
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lege	de	55	000	–	60	000	de	alegători.	Restul	35	de	circumscripții	uninominale	sunt	constituite	
cu	nesocotirea	prevederilor	legale	menționate	mai	sus.		

Chiar	 dacă	 admitem,	 ipotetic	 și	 făcând	 abstracție	 de	 existența	 lit.a),	 că	 circumscripțiile	
uninominale	 ar	 fi	 trebuit	 delimitate	 astfel	 încât	 devierea	 între	 ele	 să	 nu	 depășească	 10	%,	
constatăm	 și	 aici	 inadvertențe.	 Or,	 diferența	 dintre	 cea	 mai	 numeroasă	 circumscripție,	
circumscripția	 nr.46,	 Ceadâr-Lunga,	 care	 include	 67	 278	 de	 alegători,	 și	 cea	 mai	 puțin	
numeroasă,	circumscripția	nr.25,	mun.Chișinău,	care	include	55	161	de	alegători,	este	de	12	117	
de	alegători,	ceea	ce	reprezintă	o	pondere	de	18,01%	din	numărul	de	67	2781	și	de	21,96%	din	
cifra	de	55	161.	Dacă	se	ia	drept	bază	de	calcul	al	devierii	de	10	%	cifra	de	67	278	de	alegători	
(circumscripția	nr.	46,	Ceadâr-Lunga),	care	reflectă	valoarea	de	sus	a	numărului	de	alegători	din	
cadrul	unei	circumscripții,	rezultă	că	valoarea	de	jos	a	devierii	de	10	%	ar	 fi	circa	60	550	de	
alegători;	adică,	în	afara	intervalului	respectiv	se	situează	un	număr	de	circa	15	circumscripții	
din	45	(33,33%).	De	cealaltă	parte,	dacă	pentru	calcul	se	utilizează	cifra	ce	reflectă	numărul	de	
alegători	din	cea	mai	puțin	numeroasă	circumscripție	-	55	161,	atunci	valoarea	de	sus	a	devierii	
de	10%	ar	fi	circa	60	677;	prin	urmare,	în	afara	intervalului	respectiv	ar	fi	circa	30	circumscripții	
din	45	(66,67%).	
De	 asemenea,	 au	 fost	 nesocotite	 criteriile	 pentru	 constituirea	 circumscripțiilor	 uninominale	
peste	hotarele	Republicii	Moldova.		

Analizând	toate	ședințele	Comisiei	naționale	pentru	constituirea	circumscripțiilor	uninominale	
permanente,	 cât	 și	 procesele-verbale	 plasate	 pe	 pagina	web	 oficială	 a	 Guvernului	 Republicii	
Moldova,	se	poate	constata	că	determinarea	numărului	circumscripțiilor	peste	hotare	s-a	făcut	
exclusiv	în	baza	unui	vot	al	majorității	membrilor	comisiei,	fără	ca	acest	vot	să	fie	precedat	de	
vreo	 analiză,	 măcar	 și	 formală,	 care	 s-ar	 fi	 raportat	 la	 măcar	 unul	 dintre	 criteriile	 pentru	
stabilirea	circumscripțiilor	în	afara	țării	prevăzute	în	textul	legii.	Nici	în	cadrul	dezbaterilor,	nici	
în	actele	comisiei	făcute	publice,	nu	s-au	dezbătut,	prin	prisma	criteriilor	legale,	pe	ce	se	bazează	
decizia	de	a	constitui	3	circumscripții	uninominale	peste	hotare.	Nici	pachetul	de	acte	prezentat	
de	către	Comisie	Guvernului	nu	conține	vreo	justificare	privind	numărul	de	circumscripții	de	
peste	 hotare.	 Aceasta	 înseamnă	 că,	 în	 esență,	 criteriile	 introduse	 în	 lege	 la	 recomandarea	
Comisiei	de	la	Veneția	au	comportat	un	caracter	strict	declarativ	și	formal,	acestea	nefiind	luate	
în	 considerație	 de	 Comisie	 și	 de	Guvern	 la	 determinarea	 numărului	 de	 circumscripții	 peste	
hotare.	

Potrivit	art.74	alin.(4)	 lit.	d)	din	Codul	electoral,	 “circumscripţia	uninominală	se	 formează	din	
localităţile	 unei	 unităţi	 administrative	 teritoriale	 de	 nivelul	 doi	 sau,	 în	 scopul	 unei	 organizări	
optimale,	din	localităţile	mai	multor	unităţi	de	acelaşi	nivel”.	Astfel,	legiuitorul	a	permis	formarea	
unei	circumscripţii	uninominale	din	localităţile	mai	multor	raioane,	doar	dacă	aceasta	se	face	în	
scopul	 unei	 organizări	 optimale.	 Expresia	 legală	 organizăre	 optimală	 a	 circumscripţiei	
uninominale	 presupune	 unirea	 localităţilor	 după	 anumite	 interese	 ale	 locuitorilor	 acestora	
(drumuri	 comune,	 şcoli,	 spitale	 etc.).	 Anume	 comunitatea	 şi	 omogenitatea	 intereselor	
alegătorilor	ar	permite	eventualului	deputat	să-i	reprezente	în	legislativ	cu	maximă	eficienţă.	

În	 realitate,	 mai	 multe	 circumscripţii	 uninominale	 au	 fost	 formate	 contrar	 principiului	
organizării	 optimale,	 lipsindu-l	 de	 sens	 şi	 raţiune,	 or,	 locuitorii	 unor	 sate	 nu	 aveau	 nici	 o	
comunitate	de	interese	cu	locuitorii	altor	localităţi	din	circumscripţie.	Ca	modele	de	constituire	
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a	circumscripţiilor	uninominale	contrare	art.74	alin.(4)	lit.	d)	din	Codul	electoral	ar	putea	servi	
constituirea	CU	nr.4	din	localităţi	din	Râşcani,	Drochia,	Donduşeni,	CU	nr.6,	Drochia,	Donduşeni,	
Soroca,	CU	nr.14,	Teleneşti,	Orhei,	Şoldăneşti,	CU	nr.19	din	localităţi	din	raioanele	Rezina,	Orhei,	
Dubăsari	şi	Criuleni,	nr.22	din	Ialoveni,	Străşeni	şi	Călăraşi,	CU	nr.39	Cimişlia,	Hânceşti,	Leova,	
etc.		

Formarea	circumscripţiilor	uninominale	au	urmărit	un	scop	ascuns,	eludarea	voinţei	poporului	
şi	 şi	 	 lipsirea	 alegătorilor	 de	 posibilitate	 de	 a	 se	 concentra	 pe	 calitatea	 candidaţilor	 şi	
programelor	lor.		

	
3.	Hărțuirea	și	încercarea	de	discreditare	”instituționalizată”	a	opoziției	

Înainte	 de	 începerea	 campaniei	 electorale,	 guvernarea	 a	 recurs	 la	 un	 proces	 coordonat	 de	
hărțuire	și	discreditare	a	opoziției.	Chiar	dacă	au	fost	mai	multe	cazuri,	vom	atrage	atenția	la	așa	
numita	comisie	parlamentară	”Open	Dialog”.	
La	 4	 octombrie	 2018,	 la	 inițiativa	 Partidului	 Democrat,	 Legislativul	 a	 constituit	 Comisia	 de	
anchetă	 pentru	 elucidarea	 circumstanțelor	 de	 imixtiune	 a	 Fundației	 „Dialog	 Deschis”	 și	
fondatoarei	 acesteia,	 Ludmila	 Kozlowska,	 în	 treburile	 interne	 ale	 Republicii	 Moldova	 și	 a	
finanțării	partidelor	politice,	în	special	PAS	și	PPDA.	PD	afirma	că	organizația	Kozlovskăi	a	atacat	
„în	mod	constant	imaginea	statului	nostru,	clasa	politică	de	la	Chișinău,	în	fața	partenerilor	de	
dezvoltare,	 exercitând	 și	 imixtiune	 ilegală	 în	 activitatea	 politică	 moldovenească”.	 Potrivit	
raportului,	 fundația	 „Open	Dialog”,	 a	 fost	 finanțată	din	veniturile	provenite	din	 tranzacții	 cu	
întreprinderi	militare	din	Federația	Rusă,	față	de	care	au	fost	aplicate	sancțiuni	internaționale,	
inclusiv	de	către	Uniunea	Europeană	și	SUA.	Fundația	ar	mai	fi	fost	finanțată	din	banii	obținuți	
în	urma	 livrării	de	echipamente	militare	 în	statele	 implicate	 în	conflicte	regionale,	dar	și	din	
plățile	din	zone	offshore,	cu	un	traseu	și	proveniență	dubioasă	din	scheme	de	spălare	a	banilor,	
inclusiv	din	 frauda	bancară	din	R.	Moldova.	 În	 raport	 se	mai	precizează	 că	 scopul	 activității	
fundației	este,	de	fapt,	de	a	influența	în	cadrul	diferitor	instituții	internaționale,	de	protejare	și	
promovare	 a	 intereselor	 persoanelor	 cu	 trecut	 dubios,	 de	 regulă	 cu	 averi	 impunătoare,	
provenite	 din	 fraude	 și	 spălare	 de	 bani.	 S-a	 ajuns	până	 la	 învinuirea	 liderilor	opoziției	Maia	
Sandu	 și	 Andrei	 Năstase	 de	 trădare	 de	 patrie,	 materialele	 în	 acest	 sens	 fiind	 expediate	
Procuraturii	Generale.	
În	realitate,	toată	”colaborarea”	opoziției	cu	Open	Dialog	s-a	rezumat	la	organizarea	unei	vizite	
la	Bruxelles.	La	 invitația	unui	grup	de	europarlamentari	 –	doamna	Anna	Fotyga,	membru	al	
Grupului	Conservatorilor	și	Reformatorilor,	președinte	al	Subcomitetului	pentru	securitate	și	
apărare	 al	Parlamentului	European,	doamna	Ramona	Nicolae	Mănescu,	membru	al	Grupului	
Popular	 European,	 doamna	 Renate	 Weber,	 membru	 al	 Grupului	 Alianța	 Liberalilor	 și	
Democraților,	 și	 doamna	 Rebecca	 Harms,	 membru	 al	 Grupului	 Verzilor	 și	 Alianța	 Liberă	
Europeană,	 aceștia	 au	 participat	 la	 un	 eveniment	 public,	 organizat	 în	 cadrul	 Parlamentului	
European	 împreună	 cu	 Fundația	 Open	 Dialog,	 unde	 s-a	 discutat	 situația	 nerespectării	
drepturilor	omului	în	Republica	Moldova.	La	acel	eveniment	membrii	Parlamentului	European	
și	 alte	 părți	 interesate	 au	 fost	 informați	 despre	 abuzurile	 pe	 care	 le	 comite	 majoritatea	
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parlamentară	 și	 alte	 instituții	 subordonate	 regimului	 din	 Republica	 Moldova	 față	 de	 presa	
liberă,	societatea	civilă,	administrația	publică	locală	și	opoziție.		

Scopul	acestei	măsuri	a	fost	bineînțeles	hărțuirea	opoziției	-	după	transmiterea	materialelor	la	
Procuratura	Generală,	conform	informației	strecurate	în	spațiul	public,	inclusiv	comunicatului	
IGP	după	urmărirea	de	către	poliție	a	Maiei	Sandu	în	Ungheni	și	Călărași,	au	fost	deschise	dosare	
penale	care	au	permis	filarea	și	interceptarea	convorbirilor	telefonice	în	raport	cu	Maia	Sandu	
și	Andrei	Năstase	-,	dar	și	încercarea	de	discreditare	a	acesteia	prin	mass	media	controlată	de	
către	regimul	de	la	guvernare.	

	
4.	 Adoptarea	deciziei	 cu	privire	 la	 organizarea	 odată	cu	 alegerile	 parlamentare	 a	 unui	
referendum	consultativ	
Cu	mai	 puțin	 de	 3	 luni	 până	 la	 alegeri,	 pe	 data	 de	 30	 noiembrie	 2018,	 guvernarea	 a	 decis	
organizarea,	 odată	 cu	 alegerile	 parlamentare,	 a	 unui	 referendum	 consultativ	 la	 subiectul	
reducerii	 numărului	 de	 parlamentari,	 dar	 și	 cu	 privire	 la	 posibilitatea	 revocării	 deputatului	
(excluderea	interdicției	mandatului	imperativ).	

Trebuie	de	menționat	că	acest	referendum	a	fost	stabilit	în	mod	ilegal,	or,	potrivit	prevederilor	
art.156	 alin.(2)	 din	 Codul	 electoral	 -	 în	 vigoare	 până	 la	 data	 de	 30	 decembrie	 2018	 -	
referendumul	 republican	 nu	 poate	 avea	 loc,	 cu	 60	de	 zile	 înainte	 şi	 cu	 60	de	 zile	 după	 ziua	
desfăşurării	 alegerilor	parlamentare,	prezidențiale	 şi	 locale	generale,	precum	şi	 în	 ziua	altui	
referendum	republican.	
Prin	Legea	nr.238	din	08.11.2018,	Parlamentul	a	modificat	art.156	alin.(2)	din	Codul	electoral	
şi	 a	 permis	 desfăşurarea	 referendumului	 în	 aceeaşi	 zi	 cu	 alegerile	 parlamentare.	 Doar	 că	
modificarea	 	 respectivă	 a	 intrat	 în	 vigoare	 la	 30	 decembrie	 2018,	 pe	 când	 stabilirea	 datei	
referendumului	s-a	produs	prin	Hotărârea	Parlamentului	nr.	332		din		30.11.2018,	publicată	în	
Monitorul		 Oficial	 nr.448-460/756	 din	 07.12.2018.	 Deci,	 la	 data	 adoptării	 acestei	 hotărâri	 a	
Parlamentului	 -	 30	 noiembrie	 2018	 -	 legea	 nu	 prevedea	 posibilitatea	 organizării	 unui	
referendum	în	ziua	alegerilor,	împrejurări	în	care	această	hotărâre	contravine	legii.	
Adițional	la	încălcarea	legii,	scopul	referendumului	a	fost	de	a	aduce	cât	mai	multă	confuzie	în	
rândul	electoratului.	Or,	o	astfel	de	situație	este	de	natură	să	determine	dificultăţi	în	exercitarea	
dreptului	de	vot,	dificultăţi	care	pot	avea	ca	efect,	 în	cele	din	urmă,	restrângerea	exerciţiului	
acestui	 drept.	 Ca	 atare,	 o	 astfel	 de	 comasare	 a	 alegerilor	 cu	 referendumul	 înfrânge	o	 regulă	
imperativă	 prevăzută	 de	 Codul	 bunelor	 practici	 în	 materie	 electorală,	 şi	 anume	 aceea	 ca	
procedura	de	votare	să	rămână	cât	mai	simplă,	pentru	a	lăsa	deplina	libertate	a	alegătorilor	de	
a-şi	exprima	voinţa	şi	a	asigura	astfel	efectivitatea	dreptului	la	vot	şi	la	alegeri	libere.	

	
5.	 Schimbarea	 abuzivă	 a	 legii	 care	 a	 permis	 desfășurarea	 agitației	 electorale	 în	 ziua	
alegerilor	
Cu	3	 luni	 înainte	de	 ziua	alegerilor,	 guvernarea	a	 schimbat	abuziv	Codul	electoral	 excluzând	
interdicția	de	a	desfășura	agitația	electorală	în	ziua	premergătoare	alegerilor	și	în	ziua	alegerilor	
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-	Legea	nr.268/2018.	Chiar	dacă	existau	atât	argumente	pro,	cât	și	contra	pentru	un	astfel	de	
amendament,	problema	semnalată	încă	de	la	bun	început	era	modul	de	implementare	a	legii	și	
riscul	 iminent	 ca	 respectiva	modificare	 să	 reprezinte	 un	 temei	 de	 a	 ”legaliza”,	 sub	pretextul	
agitației	electorale,	a	pomenilor	electorale	mai	ales	în	ziua	alegerilor.	Din	păcate,	aceste	temeri	
au	fost	pe	deplin	justiticate	-	după	cum	s-a	văzut,	sub	paravanul	că	se	făcea	agitație	electorală,	
se	 ofereau	 cu	 duiumul	 cadouri	 electorale	 și/sau	 se	 utiliza	 funcția	 publică	 astfel	 încât,	 prin	
intimidare	și	șantaj	a	”agitatorilor-funcționari	publici”,	alegătorii	erau	impuși	să	voteze	Partidul	
Democrat.	
În	afară	de	aceasta,	trebuie	de	menționat	că	o	astfel	de	lege	nicidecum	nu	facilitează	dreptul	de	
vot	al	cetățenilor,	situație	în	care	prezintă	o	relevanță	semnificativă	intervalul	de	timp	în	care	
urmează	 a	 se	 materializa	 reglementarea	 analizată.	 Legea	 respectivă	 aduce	 o	 modificare	 de	
substanță	 în	 ceea	 ce	 privește	 exercitarea	 dreptului	 de	 vot,	 implicit	 permite	 desfășurarea	
agitației	electorale	 în	ziua	votului,	sistem	care	nu	a	mai	 fost	aplicat	 în	niciodată	 în	Republica	
Moldova.	De	aceea,	ea	a	trebuit	adoptată	cu	cel	puțin	1	an	înainte	de	data	alegerilor.		
	

6.	 Mass-media	 controlată	 politic	 a	 făcut	 partizanat	 clar	 în	 favoarea	 partidelor	 de	 la	
guvernare	(PD,	PSRM	și	Partidul	Șor)	
Pe	 parcursul	 anilor	 2018	 –	 2019	 degradarea	 spațiului	 media	 în	 Republica	 Moldova	 a	 fost	
constatată	nu	doar	de	societatea	civilă,	ci	de	organizații	din	domeniu	naționale	și	internaționale	
–	 controlul	 exercitat	 asupra	 majorității	 instituțiilor	 audiovizualului,	 propaganda	 și	 numărul	
mare	de	știri	false,	mai	ales	în	spațiul	online,	denigrarea	membrilor	opoziției,	limitarea	accesului	
la	informații	de	interes	public,	hărțuirea	jurnaliștilor.	Armate	de	trolli	au	fost	folosite	în	această	
campanie	pentru	a	denigra	opoziția	și	pentru	a	cânta	osanale	regimului,	 încercându-se	astfel	
influențarea	 deciziei	 alegătorilor.	 Aceste	 încercări	 de	 manipulare	 sunt	 inspirate	 direct	 din	
arsenalul	 de	 luptă	 al	 Kremlinului	 împotriva	 democrațiilor	 din	 Vest.	 Fabrica	 de	 trolli	 din	
Republica	 Moldova	 funcționează	 după	 aceleași	 tipare	 ca	 cele	 care	 au	 fost	 folosite	 pentru	 a	
influența	rezultatele	alegerilor	în	SUA,	ale	referendumului	din	Marea	Britanie.	
„Cele	mai	multe	instituții	mass-media	importante	au	reflectat	campania	electorală	de	o	manieră	
părtinitoare,	tratând	inegal	și	discriminatoriu	concurenții	electorali.	Câțiva	concurenți	electorali	
au	 beneficiat	 de	 o	 prezență	 masivă	 și	 pe	 o	 tonalitate	 exclusiv	 pozitivă	 la	 unele	 posturi	 TV	
monitorizate,	 iar	oponenții	 lor	politici	au	fost	reflectați	 în	context	negativ.	Unele	posturi	TV	au	
organizat	 dezbateri	 electorale	 nu	 în	 orele	 de	 maximă	 audiență,	 ci	 dimineața	 devreme	 când	
audiența	este	minimă.	Investigarea	tardivă	a	acestor	situații	de	către	Consiliul	Audiovizualului	nu	
a	permis	sancționarea	adecvată	și	contracararea	în	timp	util	a	comportamentului	părtinitor	al	
instituțiilor	media.”,	se	spune	în	Declarația	Coaliției	Alegeri	Libere	și	Corecte	față	de	Alegerile	
Parlamentare,	prezentată	pe	25.02.2019.	

Din	cele	5	canale	cu	acoperire	națională,	4	sunt	controlate	direct	sau	indirect	de	președintele	
partidului	 de	 guvernare,	 Vlad	 Plahotniuc.	 Unul	 dintre	 ele,	 PRIME	 TV,	 până	 nu	 demult	
retransmitea	 programele	 Pervyi	 Canal,	 canalul	 de	 propagandă	 al	Kremlinului.	 De	 asemenea,	
acest	post	de	televiziune	este	urmărit	de	41%	din	cetățeni	anume	pentru	a	se	informa	în	legătură	
cu	subiecte	politice	(sondaj	IRI,	ianuarie	2019).	



 

 16 

Blocul ACUM 

Platforma DA și PAS 

www.acum.md 

„Radiodifuzorii	privați	cu	acoperire	națională	Prime	TV,	Publika	TV,	Canal	2	și	Canal	3	au	recurs	
la	 aceeași	 modalitate	 de	 reflectare	 a	 campaniei	 electorale.	 Posturile	 au	 oferit	 acces	 prioritar	
reprezentanților	 PDM	 și	 candidaților	 în	 circumscripții	 uninominale	 afiliați	 acestui	 partid,	
tonalitatea	reflectării	fiind	preponderent	pozitivă.	De	asemenea,	pe	post	au	fost	puse	un	număr	
mare	 de	 materiale	 cu	 prezența	 reprezentanților	 Guvernului,	 tonalitatea	 fiind	 preponderent	
pozitivă.	În	contrast,	atitudinea	față	de	reprezentanții	Blocului	electoral	ACUM	și	concurenții	în	
circumscripții	uninominale	afiliați	acestui	bloc	a	fost	în	majoritatea	cazurilor	negativă.”,	se	spune	
în	cel	de-al	5-lea	Raport	de	monitorizare	a	mass-mediei	în	campania	electorală	pentru	alegerile	
parlamentare	2019	realizat	de	API	și	CJI11.	
Pe	lângă	aceasta,	regimul	a	creat	zeci	și	sute	de	pagini	și	profiluri	false	care	creau	și	promovat	
intens	știri	false.	Dacă	până	în	prezent,	aceste	acuzații	erau	făcute	doar	de	oponenții	PD-ului,	
acum	există	dovada	clară	în	acest	sens	–	la	începutul	lunii	februarie	departamentul	de	securitate	
al	Facebook	a	anulat	20	de	pagini	false	și	168	de	conturi	false	și	a	constatat	că	multe	dintre	aceste	
conturi	 erau	 administrate	 de	 angajați	 ai	 guvernului.	Cheltuielile	 pentru	 promovarea	 știrilor	
false	și	a	dezinformării	au	fost	evaluate	la	20	000	de	dolari	de	către	Facebook.	Blocul	ACUM	a	
cerut	 CEC-ului	 să	 acționeze	 în	 conformitate	 cu	 prevederile	 legii	 și	 să	 inițieze	 procedura	 de	
anulare	a	înregistrării	Partidului	Democrat	din	această	cursă	electorală.	Desigur,	ca	și	în	cazul	
celorlalte	contestații	și	abateri	grave	din	partea	reprezentanților	regimului,	CEC-ul	a	refuzat	să	
urmeze	legea	și	interesul	public.	
Minciunile	grave	vehiculate	de	dimineața	până	 seara	 la	posturile	 controlate	de	Plahotniuc	 și	
Dodon	despre	opoziție	și	despre	reprezentanți	ai	societății	civile	și	ridicarea	în	slăvi	a	guvernării	
reprezintă	 o	 armă	 împotriva	 cetățenilor.	 Aceste	 televiziuni	 nu	 doar	 mint,	 ele	 consolidează	
dictatura,	 teroarea	 și	 confuzia	 tot	 mai	 mare	 a	 oamenilor,	 acestea	 anulează	 conceptul	 de	
dezbatere	și	însăși	ideea	de	democrație.	ACUM	a	accentuat	de	fiecare	dată	că	o	societate	liberă	
se	poate	construi	doar	cu	o	presă	liberă	și	chiar	a	încercat	să	meargă	de	câteva	ori	la	Prime	TV.	
În	această	campanie,	Mihai	Popșoi,	cadnidat	din	partea	blocului	ACUM	DA	PAS,	a	acceptat	să	
participe	la	pseudo-dezbaterea	organizată	de	PRIME,	declarând	ulterior	că	astfel	de	dezbateri	
nu	sunt	decât	o	farsă.	Emisiunea	a	fost	înregistrată	pe	3	februarie,	emisiunea	urmând	să	fie	pusă	
pe	post	a	doua	zi.	Însă	emisiunea	a	fost	difuzată	a	doua	zi	la	6	dimineața	și	nu	putea	fi	găsită	
online.	Mai	mult	decât	atât,	lipseau	reprezentanții	PD	și	PSRM	din	cauza	așa-numitei	„trageri	la	
sorți”,	similară	tragerii	la	sorți	care	i-a	asigurat	PD-ului	peste	tot	locul	1	în	buletinele	de	vot.	
Moderatorul	 întrerupea	 de	 fiecare	 dată	 când	 invitatul	 iniția	 un	 subiect	 neplăcut	 pentru	
guvernare.	Este	doar	un	exemplu	care	arată	foarte	clar	imaginea	reală	a	presei	controlate	de	
Plahotniuc	 –	 dezbateri	mimate,	 lipsa	 pluralismului	 politic,	 îngrădirea	 accesului	 la	 informații	
diverse	pentru	telespectatori.	
„De	 cele	 mai	 multe	 ori,	 de	 tonalitate	 pozitivă	 în	 știri,	 emisiuni	 și	 dezbateri	 au	 beneficiat	
concurenții	 electorali	 în	 circumscripția	națională	PDM,	urmați	de	PSRM	și	Partidul	politic	 Șor.	
                                                             
11 În domeniul audiovizual au fost monitorizate posturile TV Moldova 1, GRT, Prime TV, Canal 2, Canal 3, Publika TV, 
Jurnal TV, NTV Moldova, Pro TV Chișinău, TV8, Accent TV, TV Centrală. Domeniul online monitorizat a inclus portalurile 
Agora.md, Aif.md, Deschide.md, Diez.md, Esp.md, Gagauzinfo.md, Kp.md, Moldova.org, Newsmaker.md, Noi.md, 
Realitatea.md, Sputnik.md, Timpul.md, Unimedia.info, Zdg.md. 
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Blocul	electoral	ACUM	a	apărut	în	cele	mai	multe	materiale	cu	tonalitatea	negativă,	fiind	
urmat	 de	 PSRM.	 Dintre	 concurenții	 în	 circumscripții	 uninominale,	 cele	 mai	 multe	 apariții	 în	
materiale	cu	tonalitate	pozitivă	i-au	revenit	lui	Vladimir	Plahotniuc	(afiliat	PDM),	Vasile	Costin	
(PDM),	Constantin	Țuțu	(PDM),	urmați	de	Zinaida	Greceanîi	(PSRM),	Alexandru	Odințov	(PSRM)	
și	 Vlad	 Bătrâncea	 (PSRM).	Mihail	 Popșoi	 (Blocul	 ACUM),	 Elena	 Bodnarenco	 (PCRM)	 și	 Andrei	
Năstase	(Blocul	ACUM)	au	avut	cele	mai	multe	mențiuni	pe	tonalitate	negativă.	

PDM	a	beneficiat	de	cel	mai	mare	spațiu	de	mediatizare,	dar	și	al	vorbirii	directe/citării	în	presa	
online.	 După	 numărul	 de	 apariții,	 PDM	a	 fost	 cel	mai	 vizibil	 în	 13	 din	 cele	 16	 instituții	media	
monitorizate,	PSRM	în	2,	iar	Blocul	ACUM	–	la	o	instituție	media.”,	se	precizează	în	Raportul	de	
monitorizare	realizat	de	API	și	CJI.	

Un	aspect	 la	 fel	de	grav	este	că	 toate	televiziunile	controlate	de	reprezentanții	guvernării	 își	
foloseau	 platformele	 de	 știri	 pentru	 a	 promova	 persoanele	 aflate	 la	 conducere,	 deputați,	
miniștri,	primari,	când,	de	fapt,	aceștia	erau	candidați	în	alegerile	parlamentare.	Toate	pseudo-
știrile	 de	 la	 canalele	 holdingului	 deținut	 de	 Plahotniuc	 constituiau,	 în	 realitate,	 elogii	 aduse	
guvernării,	 populația	 fiind	 indusă	 în	 eroare,	 fiindu-le	 prezentată	 o	 imagine	 distorsionată	 a	
puterii.		
Însă	trucul	cel	mai	des	utilizat	de	regimul	actual	sunt	site-urile	create	peste	noapte	–	fabrici	de	
știri	false	preluate	ca	sursă	de	posturi	de	televiziune	și	promovate	cu	bani	grei	pe	rețelele	de	
socializare.	Minciuni	de	la	cele	mai	ridicole	până	la	acuzații	grave	au	inundat	spațiul	online	în	
timpul	 campaniei	 electorale	pentru	a	 crea	 în	mintea	oamenilor	asocieri	negative,	 confuzie	 și	
neîncredere	față	de	membrii	opoziției.		
Trollii	regimului	au	ajuns	chiar	să	fabrice	videouri	12pentru	a	lansa	acuzații	false	sau	pentru	a	
spori	pasivitatea	alegătorilor	prin	exploatarea	unor	frici	sau	prejudecăți	existente	în	societatea	
moldovenească.	 Ei	 recurg	 nu	 doar	 la	 prezentarea	 unor	 opinii	 în	 loc	 de	 fapte	 sau	 la	 titluri	
manipulatorii,	 ci	manipulează	 imagini,	modifică	 discursuri,	 fabrică	 videouri	 etc.	 Un	 exemplu	
vestit	este	minciuna	lansată	și	promovată	intens	de	PD	cu	privire	la	numărul	de	școli	închise	în	
timpul	mandatului	Maiei	Sandu.	După	ce	am	oferit	public	un	calcul	bazat	pe	datele	de	la	BNS	și	
am	arătat	motivele	din	care	se	închid	școlile	și	că	pe	timpul	guuvernării	PD	s-au	închis,	de	fapt,	
mai	multe	 școli	 decât	 pe	 timpul	Maiei	 Sandu,	 trolli	 PD	 au	 șters	 o	 cifră	 de	 pe	 imagine	 și	 au	
distribuit	 o	 nouă	 imagine	 –	 falsă.	 Vicepreședintele	 PD,	 Vladimir	 Cebotari	 a	 preluat	 această	
informație	falsă,	prezentând-o	la	televiziuni!	Miniștrii	actuali	sunt	canale	de	promovare	a	fake	
news-urile.	Întreaga	guvernare	s-a	transformat	într-o	fabrică	de	minciuni	și	generatoare	de	știri	
false.	
Toate	aceste	televiziuni	și	portaluri	nu	cer	replica	celor	acuzați	niciodată	–	intenția	lor	clară	este	
de	a	slăbi	interesul	cetățenilor	în	politică,	de	a-i	determina	să	stea	acasă,	să	nu	aibă	încredere	în	
nimeni.	 Din	 păcate,	 acest	 fenomen	 nu	 dăunează	 doar	 în	 prezent	 și	 doar	 nouă,	 membrilor	
opoziției,	ci	are	efecte	pe	termen	lung,	denaturând	conceptul	de	implicare	civică,	minimizând	

                                                             
12 În primul caz este vorba despre un video din Munchen prin care trolli au vrut sa demonstreze că liderul opoziției, 
Maia Sandu, s-a săruta cu o femeie. În celălalt caz, este vorba despre un video promovat de trolli regimului, prin care se 
vrea a se arăta că liderul opoziției, Maia Sandu, ar fi comunicat cu condamnatul penal Ilan Șor. În ambele cazuri, a fost 
vorba despre un fals cras, dar care a fost promovat intens de conturi anonime și publicat pe site-urile afiliate guvernării. 
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participarea	oamenilor	în	viața	social-politică,	slăbind	încrederea	cetățenilor	față	de	politicieni,	
respectiv	reducând	prezența	la	vot	și	manifestarea	interesului	față	de	posibilitatea	de	a	influența	
starea	de	lucruri	din	țară.	

	
6.	Mituirea	alegătorilor	-	oferirea	de	daruri	electorale	şi	fundaţiile	liderilor	de	partid	

Mituirea	 alegătorilor	 este,	 din	 păcate,	 un	 fenomen	 obișnuit	 pentru	 Republica	 Moldova.	
Politicienii	se	 întrec	 în	a	oferi	bunuri	și	cadouri	nu	prin	 implementarea	politicilor	publice	pe	
care	 le	pot	promova	din	postura	 lor	de	 funcționari	și	demnitari	publici,	ci	din	postura	 lor	de	
persoane	private.		
Chiar	dacă	aceste	cazuri	se	pedepsesc	penal	-	Articolul	1811	alin.(1)	din	Codul	penal	al	Republicii	
Moldova	 prevede	 că	 ”Oferirea	 sau	 darea	 de	 bani,	 bunuri,	 servicii	 ori	 de	 alte	 foloase	 în	 scopul	
determinării	 alegătorului	 să	 își	 exercite	 sau	 să	 nu	 își	 exercite	 drepturile	 electorale	 în	 cadrul	
alegerilor	 parlamentare,	 prezidențiale,	 locale	 ori	 în	 cadrul	 referendumului	 se	 pedepseşte	 cu	
amendă	în	mărime	de	la	500	la	850	unităţi	convenţionale	sau	cu	închisoare	de	la	un	an	la	5	ani,	
iar	persoana	juridică	se	pedepseşte	cu	amendă	în	mărime	de	la	4000	la	6000	unităţi	convenţionale	
cu	privarea	de	dreptul	de	a	exercita	o	anumită	activitate	sau	cu	lichidarea	persoanei	juridice.”	-	
oamenii	 politici	 care	 admit	 astfel	 de	 fărădelegi,	 simțind	 o	 ”imunitate”	 absolută	 din	 partea	
organelor	de	drept,	continuă	să	le	comită.	

Este	simptomatic	cazul	Organizației	Botanica	a	Partidului	Democrat.	La	12	decembrie	2018,	în	
jurul	orei	14.00,	pe	pagina	de	facebook	a	Partidului	Democrat	din	sectorul	Botanica,	municipiul	
Chișinău,	a	fost	postat	un	anunț	care	prefigurează	ipoteza	oferirii	de	către	organizația	respectivă	
a	unor	cadouri	pentru	”persoanele	care	au	nevoie	de	susținere”.	Anunțul	era	însoțit	de	4	poze	în	
care	 apar	mai	multe	 produse	 alimentare,	 dar	 și	 persoane	 care	 se	 presupune	 că	 fie	 au	 oferit	
aceste	produse	alimentare,	fie	le-au	recepționat.	Cu	toate	că,	pe	de	o	parte,	acest	caz	ilustrează	
foarte	clar	oferirea	de	cadouri	electorale,	iar,	pe	de	altă	parte,	față	de	cei	culpabili	au	fost	depuse	
denunțuri	 penale	 atât	 la	 Procuratura	Anticorupție	 cât	 și	 la	 Inspectoratul	 General	 de	 Poliție,	
instituțiile	sesizate	nu	au	întreprins	nimic	pentru	pedepsirea	celor	care	au	comis	infracțiunea.	
Conform	 rapoartelor	 Promo-LEX,	 în	 perioada	 27	 iulie	 2018	 –	 20	 februarie	 2019	 au	 fost	
înregistrate	 126	 de	 cazuri	 de	 oferire	 a	 cadourilor	 electorale,	 după	 cum	urmează:	 PDM	 -	 19	
cazuri,	PSRM	–	52	cazuri,	și	PPȘ	–	54	cazuri.	Cadourile	electorale	au	inclus	ajutoare	materiale	
familiilor	social-vulnerabile,	brazi	și	jucării,	bunuri	materiale,	cadouri	de	revelion,	excursii	sau	
evenimente	pentru	copii.13	
În	 aceste	 activități	 au	 fost	 implicate	 și	 fundațiile	 de	 caritate	 asociate	 cu	 anumite	 formațiuni	
politice,	aspect	menționat	și	 în	raportul	OSCE/ODIHR14	–	Fundația	de	binefacere	”Din	Suflet”	
(PSRM),	 Fundația	 de	 binefacere	 ”Miron	 Șor”	 (PPȘ),	 Asociația	 Obștească	 „Pentru	 Orhei”	 și	
Fundația	 lui	 Vlad	 Plahotniuc	 „Edelweiss”.	 O	 scurtă	 incursiune	 pe	website-urile	 sau	 paginile	
facebook	ale	acestor	organizații	denotă	zeci	de	activități	cu	caracter	electoral.	Redăm	mai	jos	
doar	câteva	din	ele.	

                                                             
13 https://promolex.md/monitorizare-procese-democratice/?lang=ro  
14 https://www.osce.org/odihr/elections/moldova/412346  
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• Fundația	„Edelweiss”	a	oferit	cutii	pentru	peste	2000	nou-născuți	(o	campanie	ce	a	fost	
ulterior	preluată	de	guvernare,	 care	 a	 contractat	proaspătul	deputat	Oleg	Sîrbu	pentru	 livra	
cutiile)15,	organizare	de	concerte	și	târguri	de	iarnă	la	Nisporeni16	și	procurare	de	apartament	
pentru	 familii	 nevoiașe17.	 În	 acest	 context,	 menționăm	 și	 activitățile	 de	 oferire	 cadourilor	
electorale	desfășurate	de	Partidul	Democrat	din	Moldova18,	care	a	plasat	pe	facebook	un	anunț	
de	unde	în	mod	cert	rezultă	oferirea	de	către	organizația	respectivă	a	unor	”pomeni	electorale”.	
Anunțul	era	însoțit	de	4	poze	în	care	apar	mai	multe	produse	alimentare,	dar	și	persoane	care	
fie	au	oferit,	fie	au	recepționat	respectivele	produse	alimentare19.	

• Fundația	„Din	Suflet”	a	Galinei	Dodon	a	oferit	cadouri	noilor-născuți20	donații	de	pătucuri	
pentru		grădinițele,	sau	a	procurat	locuințe	pentru	familii	nevoiașe21.	Recent,	în	presa	scrisă	au	
apărut	investigații	în	care	se	arată	că	Fundația	„Din	Suflet”	a	primit	donații	substanțiale	de	la	
fiul	procurorului	general	al	Federație	Ruse.	

• Asociația	Obștească	pentru	Orhei	oferă	ajutoare	materiale	nou-născuților22,	renovează	
parcuri,	instalează	iluminare	stradală23,	iar	multe	din	aceste	acțiuni	sunt	plasate	chiar	pe	site-ul	
Primăriei	Orhei.		
	

B)	Încălcări	din	timpul	perioadei	și	a	campaniei	electorale	
Perioada	electorală	a	 început	 la	10	decembrie	2018,	 iar	campania	electorală	 -	 la	26	 ianuarie	
2019.	
Toată	această	perioadă	a	fost	umbrită	de	multiple	încălcări	admise	de	PD,	PSRM	și	Partidul	Șor,	
legate,	 în	principal,	de	 finanțarea	 ilegală	 și	netransparentă	a	 resurselor	 financiare,	utilizarea	
abuzivă	 a	 resurselor	 administrative	 și	 acordarea	mitei	 electorale	 alegătorilor.	 La	 ele	 se	mai	
adaugă	 atitudinea	 părtinitoare	 a	 CEC,	 a	 organelor	 electorale,	 a	 instanțelor	 de	 judecată	 în	 a	
soluționa	efectiv	plângerile	și	contestațiile	cu	privire	la	acțiunile	unor	concurenți	electorali.	

În	cele	ce	urmează	vor	fi	subliniate	câteva	dintre	acestea.	

• Începând	cu	10	decembrie	2018,	 activitatea	 financiară	a	partidelor	 care	au	 constituit	
viitorul	Bloc	electoral	 ”ACUM	DA	PAS”	a	 fost	de	 facto	blocată	 întrucât	de	 la	 această	dată	 s-a	
interzis	acceptarea	donațiilor	pe	contul	partidelor.	Contul	”Fond	electoral”	potrivit	legii	putea	fi	
deschis	în	jurul	datei	de	1	ianuarie	2019.		

                                                             
15 https://www.zdg.md/editia-print/social/cutiile-edelweiss-mai-multe-nou-nascuti-mai-putini  
16 https://www.zdg.md/editia-print/social/fundatia-unui-singur-om  
17 http://www.edelweiss.md/ro/news/cel-mai-frumos-cadou-de-craciun-familia-rusu-s-a-mutat-in-noua-casa/  
18 http://unpaspentru.md/2018-pas-depus-un-denunt-penal-pentru-actiuni-de-corupere-alegatorilor/  
19 http://unpaspentru.md/2018-pas-depus-un-denunt-penal-pentru-actiuni-de-corupere-alegatorilor/  
20 https://www.facebook.com/dinsufletrm/posts/2165371237013442  
21 http://www.president.md/rom/prima-doamna-evenimente/inca-o-familie-cu-multi-copii-a-beneficiat-de-locuinta-din-
partea-fundatiei  
22 https://www.investigatii.md/ro/investigatii/integritate/de-ce-plahotniuc-dodon-sor-si-usatii-pompeaza-milioane-in-
actiuni-de-caritate  
23 https://www.investigatii.md/ro/investigatii/integritate/de-ce-plahotniuc-dodon-sor-si-usatii-pompeaza-milioane-in-
actiuni-de-caritate  
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• Pe	data	de	23	februarie	2019,	adică	cu	o	zi	înainte	de	ziua	alegerilor,	prin	decizia	CSJ	a	
fost	casată	hotărîrea	Curții	de	Apel	Bălți	prin	care	s-a	dispus	înregistrarea	candidatului	Blocului	
ACUM	 DA	 PAS	 în	 circumscripția	 uninominală	 nr.4	 or.Râșcani.	 De	 facto,	 candidatul	 Blocului	
ACUM	DA	PAS	a	fost	exclus	din	cursa	electorală.	Și	asta	chiar	dacă	acesta	era	înscris	pe	buletinele	
de	vot	tipărite	pentru	ziua	alegerilor.	

• Candidatul	 la	 funcția	 de	 deputat	 în	 CU	 nr.	 25	 Mîndru	 Victor,	 desemnat	 de	 Partidul	
Democrat	din	Moldova,	a	colectat	500	de	semnături	timp	de	4	ore.	Întrucât	este	imposibil	să	
colectezi	fizic	așa	un	număr	de	semnături	în	atâtea	ore,	rezultă	că	listele	de	subscripție	au	fost	
falsificate.		

• Candidatul	PD	pentru	CU	Nisporeni	Vladimir	Plahotiuc	a	colectat	toate	semnăturile	cu	
încălcarea	 legii,	 mențiunile	 din	 listele	 de	 subscripție	 nefiind	 completate	 personal	 de	 către	
fiecare	susținător,	ci	de	una	și	aceeași	persoană.	În	această	situație,	acesta	trebuia	să	fie	exclus	
din	cursa	electorală.	Deși	acest	caz	a	fost	reclamat	la	CEC	și	în	instanțele	judecătorești,	nici	una	
din	instituții	nu	a	dorit	să	aplice	legea.	

• La	 13	 ianuarie	 2019,	 în	mai	multe	 blocuri	 de	 locuit	 din	municipiul	 Chișinău,	 au	 fost	
distribuite	 pliante	 de	 felicitare	 semnate	 de	 Președintele	 PDM,	 Vladimir	 Plahotniuc	 care	 se	
prezintă	 inclusiv	 ca	 fiind	 fondatorul	 Edelweiss.	 Urmare	 a	 analizei	 rapoartelor	 financiare	
prezentate	 de	 către	 concurentul	 electoral	 PDM,	 cheltuielile	 suportate	 pentru	 editarea	 şi	
distribuirea	pliantului	menţionat	nu	au	fost	identificate,	ca	urmare,	concurentul	electoral	PDM	
a	 suportat	 cheltuieli	 care,	 contrar	 art.	 41	 alin.(4)	 coroborat	 cu	 art.41	 alin.(10)	 din	 Codul	
electoral,	nu	au	fost	declarate	şi	efectuate	din	conturile	bancare	deschise	in	acest	sens.	Deși	s-a	
depus	contestație	la	acest	subiect,	aceasta	a	fost	respinsă.	

• Pe	străzile	municipiului	Chișinău,	au	fost	plasate	panouri	cu	Igor	Dodon	cu	sloganul	„Vine	
timpul	nostru”.	În	situația	în	care	sloganul	folosit	de	Igor	Dodon	pe	panourile	publicitare	pe	care	
apare	este	identic	cu	sloganul	folosit	de	către	PSRM	în	ziarele	de	partid	„Vine	timpul	nostru”,	
rezultă	 că	 concurentul	 electoral	 Partidul	 Socialiștilor	 din	 Republica	 Moldova	 nu	 a	 declarat	
cheltuielile	 pentru	 panourile	 electorale	 în	 care	 apare	 Igor	 Dodon	 în	 rapoartele	 financiare	
prezentate	 la	 CEC	 privind	 gestiunea	 contului	bancar	 ’’destinat	 grupurilor	 de	 inițiativă”.	 Prin	
Hotărârea	nr.	2114	din	21.01.2019,	CEC	a	respins	contestația	depusă	și	a	conchis	asupra	lipsei	
legăturii	 cauzale	 dintre	 pretinsele	 încălcări	 invocate	 de	 către	 concurentul	 electoral	 Blocul	
electoral	„ACUM	Platforma	DA	și	PAS”	și	acțiunile	concurentului	electoral	PSRM.	

• La	15	ianuarie	2019,	la	CEC	au	fost	sesizate	acțiunile	și	actele	ilegale	ale	concurenților	
electorali	PPȘ	și	Ilan	Șor,	prin	care	s-a	solicitat	investigarea	distribuirii	bunurilor	materiale,	a	
ceasurilor	împreună	cu	materiale	de	agitație	alegătorilor	din	circumscripția	electorală	Orhei.	Nu	
se	cunoaște	rezultatul	examinării	sesizării.	

• Certificate	 de	 integritate	 cu	 conținut	 contradictoriu.	 ANI	 a	 eliberat	 certificate	 de	
integritate	la	2	persoane	(Victor	Bogatico	și	Ilan	Șor)	care	au	fost	condamnate	de	instanțele	de	
fond,	însă	sentințele	nu	erau	definitive,	urmând	a	fi	examinate	de	către	instanțele	de	apel	după	
care	sentințele	devin	definitive	și	executorii.	În	pofida	acestei	situații	ANI	a	eliberat	certificate	
de	integritate	cu	conținut	diferit.	În	Certificatul	de	integritate	nr.	04/1386	din	15	ianuarie	2019	
eliberat	pe	numele	Bogatico	Victor,	candidat	desemnat	din	partea	Partidului	Nostru	la	funcția	
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de	 deputat	 pe	 circumscripția	 electorală	 nr.4	 Rîșcani,	 au	 fost	 indicate	 informații	 privind	
interdicțiile	valabile	de	a	ocupa	funcții	publice	sau	funcții	de	demnitate	publică	în	baza	sentinței	
nedefinitive	și	neexecutorii.	Invers,	într-o	situație	similară	Certificatul	de	integritate	nr.	04/847	
din	26	decembrie	2018	eliberat	pe	numele	condamnatului	de	prima	instanță	Ilan	Șor,	nu	există	
nici	 un	 fel	 de	 mențiuni	 privind	 averile	 nejustificate,	 conflictele	 de	 interese	 consumate,	
incompatibilități	nesoluționate,	restricții	și	limitări	încălcate,	nici	interdicții	valabile	de	a	ocupa	
funcții	publice	sau	funcții	de	demnitate	publică.		

• Igor	Grosu,	candidatul	Blocului	ACUM	din	circumscripția	nr.	20,	a	susținut	că	un	colector	
(o	doamnă)	din	partea	sa	a	 fost	agresat	de	persoane	necunoscute	și	 i-a	 fost	distrusă	 lista	de	
subscripție	pe	care	o	avea.		

• La	numai	câteva	ore	de	la	depunerea	listelor	cu	semnături	de	către	Ion	Terguță,	candidat	
ACUM	pe	circumscripția	nr.17,	Nisporeni,	acestea	au	 fost	 fotografiate	și	expediate	primarilor	
din	localitățile	raionului.	Mai	multe	persoane	din	sate	au	reclamat	că	au	fost	contactați	telefonic	
de	către	primari	și	terorizați	psihologic	pentru	faptul	că	și-au	depus	semnăturile	în	susținerea	
candidatului	opoziției	anti-oligarhice.	Pe	faptul	hărțuirii	susținătorilor	au	fost	depuse	plângeri	
la	CEC,	Procuratură	și	Centrul	de	Protecție	a	Datelor	cu	Caracter	Personal.	S-a	cerut	de	asemenea	
demiterea	din	 funcție	a	președintei	CECE	Nisporeni.	Nu	există	nici-un	rspuns	 la	 toate	aceste	
sesizări.	

• Mai	mulți	funcționari	ai	Consiliului	Raional	Strășeni	s-au	implicat	contrar	legii,	în	timpul	
orelor	de	muncă,	 în	 campania	electorală	a	democraților	 în	 raionul	Strășeni	 în	 susținerea	 lui	
Pavel	Filip.	Pe	 faptul	utilizării	 resurselor	administrative	a	 fost	depusă	o	 sesizare	 la	Consiliul	
Electoral	de	Circumscripție	Strășeni,	dar	și	o	plângere	la	poliție.	

• Mai	mulți	 funcționari	 ai	 Consiliului	 Raional	 Criuleni,	 dar	 și	 conducători	 ai	 serviciilor	
publice	desconcentrate,	s-au	implicat	în	campania	electorală	a	democraților	în	raionul	Criuleni	
în	susținerea	lui	Veaceslav	Burlac.	Pe	faptul	utilizării	resurselor	administrative,	a	fost	depusă	o	
plângere	la	Inspectoratul	de	Poliție	Criuleni.	

• PDM	l-a	implicat	în	propria	campanie	electorală	pe	Valentin	Crudu,	funcționar	public	și	
șef	al	Direcției	Învățământ	Preuniversitar	la	Ministerul	Educației,	Culturii	și	Cercetării.	Acesta,	
în	timpul	orelor	de	lucru,	a	participat	de	nenumărate	ori	la	activități	electorale	organizate	de	
Partidul	Democrat	și	candidatul	acestui	partid	pe	CEU	nr.22	Monica	Babuc.	Pe	faptul	utilizării	
resurselor	administrative,	a	fost	depusă	o	contestație	la	Consiliul	Electoral	de	Circumscripție	
Ialoveni.	

• PDM	l-a	implicat	în	propria	campanie	electorală	pe	Igor	Șarov,	Secretar	General	de	Stat	
al	 Ministerului	 Educației,	 Culturii	 și	 Cercetării.	 Acesta	 a	 participat	 la	 întrunirea	 electorală	
organizată	de	Partidul	Democrat	pe	data	de	28	ianuarie	2019	în	satul	Onești,	r-nul	Strășeni	și	
pe	data	de	1	februarie	a.c.,	 în	or.	Strășeni.	Pe	faptul	utilizării	resurselor	administrative,	a	fost	
depusă	o	sesizare	la	Comisia	Electorală	Centrală.	

• PDM	a	implicat-o	în	propria	campanie	electorală	pe	Anastasia	Oceretnîi,	Secretar	de	Stat	
al	 Ministerului	 Sănătății,	 Muncii	 și	 Protecției	 Sociale.	 Aceasta,	 în	 timpul	 orelor	 de	 lucru,	 a	
participat	 la	 întrunirea	 electorală	 organizată	 de	 Partidul	 Democrat	 pe	 30.01.2019,	 în	 satul	
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Schineni,	 r.	 Soroca.	 Pe	 faptul	 utilizării	 resurselor	 administrative,	 a	 fost	 depusă	 o	 sesizare	 la	
Comisia	Electorală	Centrală.	

• PDM	 l-a	 implicat	 în	propria	 campanie	electorală	pe	Vitalie	Bârsan,	 Secretar	de	 stat	 la	
Ministerul	Afacerilor	 Interne	 în	domeniul	 crizelor	 și	 situațiilor	de	urgență.	Acesta,	 în	 timpul	
orelor	 de	 lucru,	 a	 participat	 la	 întrunirea	 electorală	 organizată	 de	 Partidul	 Democrat	 la	
01.02.2019	 la	 gimnaziul	 din	 satul	 Răuțel,	 r-nul	 Fălești.	 Pe	 faptul	 utilizării	 resurselor	
administrative,	a	fost	depusă	o	sesizare		la	Comisia	Electorală	Centrală.	

• PDM	 a	 implicat-o	 în	 propria	 campanie	 electorală	 pe	 Elena	 Belei,	 Secretar	 de	 Stat	 al	
Ministerului	Educației,	Culturii	și	Cercetării.	Aceasta,	în	timpul	orelor	de	lucru,	a	participat	la	
caravana	electorală	organizată	de	Partidul	Democrat	la	01.02.2019	în	or.	Bălți,	Drochia	și	Edineț.	
Pe	 faptul	 utilizării	 resurselor	 administrative,	 a	 fost	 depusă	 o	 sesizare	 la	 Comisia	 Electorală	
Centrală.	

• Partidul	Democrat	a	implicat	mai	mulți	secretari	de	stat,	secretari	generali	de	stat	și	șefi	
de	instituții	în	campania	electorală.	Au	fost	implicați	secretarii	de	stat	ai	Ministerului	Sănătății,	
Muncii	și	Protecției	Sociale,	Aliona	Serbulenco,	Viorica	Dumbrăveanu	şi	Nelea	Ciobanu	Rusu,	
precum	şi	secretarul	de	stat	de	la	Ministerul	Economiei	și	Infrastructurii	Sergiu	Bucătaru,	Radu	
Rebeja,	Igor	Şarov,	Elena	Belei,	secretari	de	stat	de	la	Ministerul	Educației,	Culturii	și	Cercetării,	
Vitalie	Tarlev	de	 la	Ministerul	Economiei	și	 Infrastructurii,	Boris	Gâlca,	Aliona	Serbulenco	 şi	
Viorica	Dumbrăveanu,	 secretari	de	 stat	 ai	Ministerul	Muncii	și	Protecției	 Sociale.	Trebuie	de	
menționat	că	CEC	absolut	nejustificat	a	refuzat	să	examineze	aceste	sesizări.	

• La	 data	 de	 30.01.2019,	 în	 timpul	 orelor	 de	 lucru,	 la	 întrunirea	 electorală	 a	 PDM	 cu	
locuitorii	s.	Schineni,	r.	Soroca,	a	participat	Secretarul	de	Stat	al	MSMPS,	Anastasia	Oceretnîi.	

• La	data	de	01.02.2019,	în	timpul	programului	de	lucru,	la	întrunirea	electorală	a	PDM	din	
s.	Răuțel,	r.	Fălești,	a	participat	Secretarul	de	Stat	al	MAI,	Vitalie	Bârsan.		

• La	evenimentul	de	 lansare	a	 candidatului	PDM	 în	CU	nr.	1,	Gnatiuc	Mihail,	 la	data	de	
25.01.2019,	în	timpul	orelor	de	muncă,	au	fost	prezenți	angajații	ASP	(Briceni).	

• La	 evenimentul	 de	 lansare	 a	 candidatului	 PDM	 în	 CU	nr.	 19,	Golub	Tudor,	 la	 data	 de	
30.01.2019,	 acesta	 a	 combinat	 lansarea	 în	 campanie	 cu	 deschiderea	 Oficiului	 Medicilor	 de	
Familie	și	a	unei	Grădinițe	de	creșă	renovate	din	s.	Bolohani,	r.	Orhei.	

• La	evenimentul	de	lansare	a	candidatului	PDM	în	CU	nr.	11,	Bânzari	 Iraida,	la	data	de	
25.01.2019,	în	timpul	orelor	de	muncă,	au	fost	prezente	cadrele	didactice,	medicale,	consilieri	
raionali	și	primari	ai	localităților	din	raion.	

• Candidatul	PDM	în	CU	nr.	3,	Sârbu	Oleg,	la	data	de	25.01.2019	s-a	lansat	în	campanie	la	
LT	Mihai	Eminescu	din	Edineț.	La	eveniment,	în	timpul	orelor	de	lucru,	au	fost	prezenți	angajați	
ai	Poștei	Moldovei,	CADASTRU,	ASP,	DGE.	A	mai	fost	prezent	și	Secretarul	de	Stat	al	Ministerului	
Educației,	Culturii	și	Cercetării,	Igor	Șarov.	

• La	evenimentul	de	lansare	în	campanie	a	candidatului	PDM	în	CU	nr.	40,	Diacov	Dumitru,	
la	 data	 de	 25.01.2019	 a	 fost	organizată	 transportarea	 oamenilor	 din	mai	multe	 localități.	 În	



 

 23 

Blocul ACUM 

Platforma DA și PAS 

www.acum.md 

timpul	orelor	de	lucru,	au	fost	prezenți	primarii	din	satele	Carabetovca	și	Iordanovca,	consilieri,	
angajații	Cimișlia	GAZ,	Calea	Ferată,	Asistența	medicală	veterinară.	

• La	evenimentul	de	lansare	a	candidatului	PDM	în	CU	nr.	28,	Balaur	Nicolae,	la	data	de	
25.01.2019,	 în	 timpul	 orelor	 de	 lucru,	 au	 fost	 prezenți	 angajații	 Direcției	 Educație,	 Pretura	
Rîșcani.	

• La	evenimentul	de	lansare	a	candidatului	PDM	în	CU	nr.	16,	Guzun	Ludmila,	la	data	de	
25.01.2019,	 în	 timpul	 orelor	 de	 lucru,	 au	 fost	 prezenți	 primarii	 PD	 din	 teritoriu,	 primarul	
municipiului	Ungheni,	vicepreședintele	raionului,	șeful	Spitalului	Raional,	șefa	Oficiului	Poştal,	
bibliotecari	și	alți	funcționari	din	primării.	

• La	 data	 de	 25.01.2019,	 candidatul	 PDM	 în	 CU	nr.	 20,	 Filip	 Pavel,	 în	 incinta	 Primăriei	
Strășeni,	 a	 avut	 o	 întâlnire	 cu	 primarii	 localităților	 din	 r.	 Strășeni.	 În	 postarea	 pe	 pagina	
Facebook	 Pavel	 Filip-Pentru	 Strășeni,	 a	 fost	 publicată	 următoarea	 informație:	 Planul	 meu	
pentru	Strășeni	și	Orhei	va	răspunde	pe	deplin	necesităților	oamenilor.	Am	ținut	neapărat	să	mă	
consult	cu	primarii	din	această	regiune,	pentru	că	ei	cunosc	cel	mai	bine	care	sunt	nevoile	și	
grijile	 oamenilor	 din	 Strășeni	 și	 Orhei.	 De	 aceea,	 am	 decis,	 în	 comun,	 care	 sunt	 problemele	
prioritare	pe	care	le	vom	rezolva	în	următorii	4	ani;		

• La	data	de	29.01.2019,	în	incinta	Consiliului	Raional	Ștefan-Vodă,	în	timpul	programului	
de	muncă,	a	avut	loc	întrunirea	electorală	a	candidatului	PDM	în	CU	nr.	36,	Molozea	Nicolae,	cu	
angajații	Direcției	asistență	socială	și	protecția	familiei,	șefii	și	reprezentanții	centrelor	sociale	
comunitare	și	serviciilor	sociale,	președintele	interimar	al	raionului	–	Vasile	Gherman.	

• La	data	de	04.02.2019,	în	timpul	orelor	de	lucru,	candidatul	PDM	în	CU	nr.	36,	Molozea	
Nicolae,	însoțit	de	șefa	Centrului	medicilor	de	familie	din	or.	Ștefan	Vodă,	primarul	s.	Tudora	și	
directorul	 gimnaziului	 din	 aceeași	 localitate,	 au	 avut	 o	 întrunire	 electorală	 cu	 colectivul	
pedagogic	 și	 cel	 de	 la	 grădinița	 din	 s.	 Tudora,	 r.	 Ștefan	 Vodă.	 Pe	 faptul	 utilizării	 resurselor	
administrative,	a	fost	depusă	o	sesizare		la	Comisia	Electorală	Centrală.	

• PDM	l-a	implicat	în	propria	campanie	electorală	pe	Serghei	Bucătaru,	Secretar	de	Stat	al	
Ministerului	 Economiei	 și	 Infrastructurii.	 Acesta,	 în	 timpul	 orelor	 de	 lucru,	 a	 participat	 la	
întrunirea	electorală	organizată	de	Partidul	Democrat		la	13.02.2019	în	or.	Ștefan	Vodă.	Pe	faptul	
utilizării	resurselor	administrative,	a	fost	depusă	o	sesizare		la	Comisia	Electorală	Centrală.	

• PDM	a	implicat-o	în	propria	campanie	electorală	pe	Angela	Cutasevici,	Secretar	de	Stat	
al	Ministerului	Educației,	Culturii	și	Cercetării.	Aceasta,	în	timpul	orelor	de	lucru,	a	participat	la	
întrunirea	electorală	organizată	de	Partidul	Democrat	la	13.02.2019	în	or.	Ștefan	Vodă.	Pe	faptul	
utilizării	resurselor	administrative,	a	fost	depusă	o	sesizare	la	Comisia	Electorală	Centrală.	

• PDM	l-a	implicat	în	propria	campanie	electorală	pe	Fredolin	Lecari,	Șef	al	Inspectoratului	
General	 al	 Poliției	 de	 Frontieră.	 Acesta,	 în	 timpul	 orelor	 de	 lucru,	 a	 participat	 la	 întrunirea	
electorală	organizată	de	Partidul	Democrat	pe	13.02.2019	în	or.	Ștefan	Vodă.	Pe	faptul	utilizării	
resurselor	administrative,	a	fost	depusă	o	sesizare	la	Comisia	Electorală	Centrală.	

• PDM	 l-a	 implicat	 în	 propria	 campanie	 electorală	 pe	 Dorin	 Purice,	 Secretar	 de	 stat	 la	
Ministerul	Afacerilor	Interne	în	domeniul	ordinii	și	securității	publice,	prevenirii	și	combaterii	
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criminalității.	Acesta,	în	timpul	orelor	de	lucru,	a	participat	la	întrunirea	electorală	organizată	
de	 Partidul	 Democrat	 	 la	 13.02.2019	 în	 or.	 Ștefan	 Vodă.	 Pe	 faptul	 utilizării	 resurselor	
administrative,	a	fost	depusă	o	sesizare		la	Comisia	Electorală	Centrală.	

• La	 14	 februarie	 a.c.,	 rețeaua	 de	 socializare	 Facebook,	 printr-un	 comunicat	 asumat	 de	
către	Nathaniel	Gleicher,	șeful	politicii	de	securitate	cibernetică	a	companiei,	a	anunțat	despre	
lichidarea	a	168	de	conturi	false,	28	de	pagini	și	8	conturi	de	Instagram	gestionate	din	Republica	
Moldova.	 Facebook	 menționează	 că,	 deși	 au	 încercat	 să-și	 ascundă	 identitatea,	 analiza	 lor	
manuală	 a	 constatat	 că	 ”o	 parte	 din	 aceste	 activități	 era	 legată	 de	 angajații	 Guvernului	
moldovean”.	Trebuie	de	menționat	că,	pentru	publicitate,	această	rețea	a	cheltuit	circa	20	de	mii	
de	dolari	SUA.	Pe	faptul	utilizării	resurselor	financiare	nedeclarate	descoperite	de	Facebook,	a	
fost	depusă	o	contestați	pentru	excluderea	Partidului	Democrat	din	cursa	electorală.	

• Pe	data	de	18	februarie	2019,	în	jurul	orei	12.00,	în	satul	Mihalașa	r-nul	Telenești	au	fost	
observate	persoane	care	ieșiau	din	curtea	bisercii	acestui	sat	și	care	dețineau	pungi	de	plastic	
cu	emplema	Partidului	Politic	Șor	în	care	se	aflau	anumite	bunuri.	Din	discuțiile	cu	unii	din	acești	
cetățeni,	 dar	 și	 cu	 preotul	 bisericii,	 era	 clar	 că	 acestea	 sunt	 cadouri	 electorale	 care	 au	 fost	
înmânate	în	biserică	de	concurentul	electoral	Valerian	Cristea	candidat	la	funcţia	de	deputat	în	
circumscripţia	 uninominală	 nr.	 14,	 Telenești,	 din	 partea	 Partidului	 Politic	 Șor.	 Pe	 acest	 caz,	
candidatul	ACUM	DA	PAS	Maria	Ciobanu	depus	o	plângere	penală	la	Inspectoratul	de	Poliție.	

• Pe	18	și	19	februarie	2019,	la	întâlnirile	lui	Andrei	Năstase	și	Ingăi	Grogoriu	cu	alegătorii	
din	Băcioi	și	Codru	-	evenimente	electorale	autorizate	-	au	fost	prezente	persoane	violente,	aflate	
în	stare	de	ebrietate	alcoolică	și/sau	narcotică,	care	au	 intimidat	persoanele	participante,	au	
agresat	 verbal	 și	 fizic	 exponenții	 Blocului	 ACUM,	 au	 săvârșit	 acțiuni	 de	 tulburare	 a	 ordinii	
publice,	manifestate	prin	cinism	și	obrăznicie	extreme.	Pe	acest	caz,	ACUM	DA	PAS	a	sesizat	CEC,	
Procuratura	Generală,	Inspectoratul	General	de	Poliție	și	toți	observatorii	acreditați	în	alegeri.	

• La	 19.02.2019,	 Președintele	 Parlamentului	 Andrian	 Candu,	 utilizând	 resurse	
administrative	și	 încălcând	prevederile	Hotărîrii	CEC	cu	privire	 la	organizarea	 întrunirilor,	a	
avut	o	întâlnire	electorală	cu	colectivul	Spitalului	raional	Călărași.	Întrucât	întâlnirea	a	periclitat	
programul	de	muncă	a	spitalului,	pacienții	au	fost	nevoiți	să	aștepte	2	ore	pentru	a	se	finaliza	
întâlnirea.	Cazul	a	fost	reclamat	la	Comisia	Electorală	Centrală.	

• La	19.02.2019,	Președintele	Partidului	Democrat,	Vladimir	Plahotniuc,	utilizând	resurse	
administrative	și	 încălcând	prevederile	Hotărîrii	CEC	cu	privire	 la	organizarea	 întrunirilor,	a	
avut	o	întâlnire	electorală	cu	colectivul	Spitalului	republican.	Cazul	a	fost	reclamat	la	Comisia	
Electorală	Centrală.	

	

C)	Încălcări	în	ziua	votării	
Ziua	 alegerilor	 a	 fost	 una	 fără	 precedent	 în	 istoria	 democrației	 din	 Republica	 Moldova	 sub	
aspectul	atât	a	numărului	de	încălcări	(cantitativ),	cât	și	a	gravității	acestora	(calitativ).		
Cele	mai	grave	dintre	acestea	sunt	următoarele.	
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1)	 Fraudarea	 masivă	 a	 alegerilor	 în	 circumscripțiile	 nr.47	 și	 48	 destinate	 votării	
locuitorilor	din	Transnistria	

Potrivit	art.2	alin.(2)	din	Codul	electoral	„Participarea	la	alegeri	este	liberă	(benevolă).	Nimeni	
nu	este	în	drept	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”.	

În	 pofida	 acestor	 prevederi	 cu	 caracter	 imperativ,	 în	 ziua	 de	 24	 februarie	 2019	 au	 fost	
înregistrate	o	multitudine	de	cazuri	de	transportare	organizată	a	alegătorilor	cu	domiciliul	în	
stânga	Nistrului	către	secțiile	de	votare	din	perimetrul	rîului	Nistru.		
Începând	cu	primele	ore	ale	dimineții	zilei	alegerilor,	din	Transnistria	au	început	să	vină	sute	de	
autobuze,	microbuze	și	automobile	care	aduceau	oameni	din	regiunea	transnistreană	pentru	a	
vota.		
Mai	multe	surse	de	informare	în	masă,	concurenți	electorali,	dar	și	cetățeni	cu	drept	de	vot,	au	
comunicat	informații	însoțite	de	fotografii	și	filmări	video	din	care	rezultă	încălcări	flagrante	ale	
procesului	 de	 exprimare	 a	 votului	 în	 cele	 2	 circumscripții	 uninominale	 deschise	 pentru	
locuitorii	din	Transnistria.	Fotografiile	și	filmările	video	demonstrează,	pe	de	o	parte,	aducerea	
organizată	 a	 cetățenilor	 din	 localitățile	 din	 stânga	 Nistrului	 necontrolate	 de	 organele	
constituționale	pentru	a-și	exercita	dreptul	de	vot	la	secțiile	de	votare,	iar,	pe	de	altă	parte,	faptul	
că	pentru	exercitarea	dreptului	de	vot	aceștia	au	fost	plătiți	cu	câte	20	de	dolari	SUA	sau	400	de	
lei.	Acest	lucru	l-au	recunoscut	însăși	persoanele	respective,	iar	probe	în	acest	sens	sunt	foarte	
multe.	Astfel,	s-a	creat	o	situație	fără	de	precedent	când	sute	de	autobuze	pline	cu	cetățeni	din	
localitățile	necontrolate	de	autoritățile	constituționale	sunt	aduși	organizat	la	secțiile	de	votare	
din	Rezina,	Criuleni,	Gura/Bâcului,	Varnița,	Anenii	Noi,	Răscăeți	rnul	Ștefan	Vodă	etc.,	pentru	a	
vota	deliberat	anumiți	concurenți	electorali.		

Întrucît	 cetăţenii	 respectivi	 domiciliază	 pe	 un	 teritoriu	 necontrolat	 de	 autorităţile	
constituționale	ale	Republicii	Moldova,	iar	concurenţii	electorali	nu	au	avut	posibilitatea	de	a	le	
aduce	 la	cunoştinţă	ofertele	electorale,	 toate	acestea	coroborate	cu	acţiunile	de	transportare	
organizată	și	gratuită	de	către	persoane	necunoscute	a	acestor	cetăţeni	către	şi	de	la	secţiile	de	
votare,	 ne	 face	 să	 concluzionăm	 că	 asupra	 acestor	 alegători	 s-au	 exercitat	 presiuni	 şi,	 prin	
urmare,	consimţămîntul	lor	a	fost	viciat,	fiind	astfel	eludate	dispozițiile	art.2	alin.(2)	şi	art.7	din	
Codul	electoral.		
În	afară	de	organizarea	transportării	organizate	şi	gratuite	spre	şi	de	la	secţiile	de	votare,	sursele	
de	informare	în	masă	au	demonstrat	că,	pentru	votul	exprimat,	unii	din	cetăţenii	domiciliați	în	
stînga	Nistrului	 au	 fost	plătiţi	 cu	 sume	de	 bani,	 fapt	 care,	 de	 asemenea,	 afectează	 substanța	
votului	liber	exprimat.	
În	Transnistria	nu	au	existat	condiții	pentru	ca	cetățenii	de	acolo	să-și	exprime	liber	votul	în	
alegeri.	 Votul	 acestor	 cetățeni	 fiind	 susținut	 de	 către	 autoritățile	 neconstituționale,	 și	
suplimentar,	stimulat	material,	este	contrar	dispozițiilor	constituționale	privind	expresia	liberă	
a	votului	pentru	organul	legislativ.		
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2)	Utilizarea	resurselor	administrative	de	către	demnitarii	și	funcționarii	publici	în	ziua	
alegerilor	pentru	a	determina	alegătorii	să	voteze	Partidul	Democrat	

În	 ziua	 votului,	 în	 toate	 secțiile	 de	 votare	 au	 fost	 prezenți	 funcționari	 publici	 care	 au	 făcut	
agitație	electorală	agresivă	în	raport	cu	alegătorii	care	veneau	în	secțiile	de	votare.	În	special	în	
localitățile	rurale,	funcționarii	publici	îi	așteptau	pe	alegători	la	intrarea	în	secțiile	de	votare	și	
îi	îndemnau	să	voteze	cu	Partidul	Democrat.	Chiar	dacă	agitația	electorală	a	fost	permisă	pe	baza	
unor	amendamente	abuzive	aprobate	de	Parlament	cu	doar	2	luni	înainte	de	alegeri,	acțiunile	
exponenților	 Partidului	 Democrat	 nu	 se	 încadrează	 în	 conceptul	 de	 agitație	 electorală	 fiind	
vorba	 în	 fond	de	 impunerea	acestora	de	a	vota	cu	Partidul	Democrat.	De	regulă,	 funcționarii	
publici	 membri	 ai	 Partidului	 Democrat	 făceau	 ”coridoare”	 pe	 unde	 treceau	 alegătorii,	
majoritatea	 dintre	 acești	 alegători	 fiind	 persoane	 care	 direct	 sau	 indirect	 au	 legătură	 cu	
activitatea	acestor	funcționari	publici	-	fie	că	este	vorba	de	bugetari	care	sunt	dependenți	pentru	
că	sunt	angajați	la	stat,	fie	că	este	vorba	de	oameni	de	afaceri	față	de	care	autoritățile	statului	
exercită	funcția	de	control,	fie	că	este	vorba	de	persoane	social	vulnerabile	care	sunt	dependenți	
pentru	că	beneficiază	de	ajutoare	sociale	sau	umanitare.	Prin	urmare,	în	aceste	de	cazuri,	nu	e	
vorba	 de	 o	 simplă	 agitație	 electorală,	 ci	 este	mai	 degrabă	 vorba	 de	 intimidare	 și	 hărțuire	 a	
alegătorilor	pentru	ca	aceștia	să	voteze	pentru	un	anumit	concurent	electoral.	La	aceasta	se	mai	
adaugă	situațiile	în	care	camerele	video	erau	îndreptate	astfel	încât	să	fie	posibilă	identificarea	
persoanei	care	își	exercită	votul.	
În	afară	de	aceasta,	acest	sistem	construit	de	Partidul	Democrat	este	unul	care	se	încadrează	în	
conceptul	 de	 utilizare	 a	 resurselor	 administrative	 așa	 cum	 acesta	 este	 definit	 de	 Liniile	
directoare	 comune	 privind	 prevenirea	 și	 combaterea	 utilizării	 abuzive	 a	 resurselor	
administrative	în	cursul	proceselor	electorale,	aprobate	de	Comisia	de	la	Veneția	la	09.10.2015.	
Or,	 potrivit	 pct.7	 din	 cap.I	 al	 acestuia,	 resursele	 administrative	 sunt	 ”(…)	 resursele	 umane,	
financiare,	materiale	în	natura	şi	alte	resurse	imateriale	de	care	dispun	deopotrivă	deținătorii	unei	
funcții	şi	funcționarii	publici	implicați	în	procesele	electorale,	care	derivă	din	controlul	acestora	
asupra	 personalului,	 resurselor	 financiare	 şi	 alocațiilor	 din	 sectorul	 public,	 din	 accesul	 la	
facilitățile	publice,	precum	şi	resursele	rezultate	din	faptul	că	aceștia	se	bucură	de	prestigiu	sau	
constituie	o	prezență	publică	în	urma	alegerii	lor	într-o	funcție	electivă	sau	deținerii	calității	de	
funcționari	publici,	fapt	care	le-ar	putea	conferi	un	avantaj	politic	sau	alte	forme	de	suport”.	
	

3)	Mituirea	alegătorilor	cu	sume	de	bani	în	schimbul	votului	
În	 spațiul	 public	 sunt	 o	 sumedenie	 de	 probe	 care	 denotă	 că	 Partidul	 Democrat,	 Partidul	
Socialiștilor	și	Partidul	Șor	au	plătit	alegătorii	în	schimbul	acordării	votului	în	favoarea	acestora.	
Deși	coruperea	alegătorilor	reprezentă	infracțiune	penală	prevăzută	la	art.	1811	din	Codul	penal	
al	Republicii	Moldova,	deși	au	existat	multiple	sesizări	depuse,	dar	și	dreptul	organelor	statului	
de	a	se	autosesiza,	nu	se	cunoaște	nici	măcar	un	caz	când	cineva	ar	fi	fost	tras	la	răspundere	
penală	pentru	această	infracțiune.	
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4)	Înscrierea	fictivă	de	către	Agenția	Servicii	Publice	în	actele	de	identitate	a	domiciliilor	
sau	a	reședințelor	

Cu	puțin	timp	înainte	de	alegeri,	s-a	atestat	o	situație	fără	precedent	în	care	unui	număr	foarte	
mare	 de	 persoane	 li	 s-au	 perfectat	 buletine	 de	 identitate	 și/sau	 fișe	 de	 însoțire	 în	 care	 s-a	
schimbat	 domiciliul	 sau	 reședința,	 astfel	 încât	 aceste	 persoane	 să	 poată	 vota	 în	 anumite	
circumscripții	uninominale.	Numărul	exact	al	acestor	persoane	nu	se	cunoaște,	or	 informația	
este	deținută	exclusiv	de	Agenția	Servicii	Publice	și	nu	este	oferită	publicului	larg.	
Urmare	 a	 acestei	 situații,	 au	 existat	 2	 situații	 diferite.	 În	 primul	 caz,	 persoanele	 care	 și-au	
perfectat	fictiv	domicilii	și/sau	reședințe	au	fost	introduse	chiar	și	în	listele	electorale	de	bază.	
Din	această	cauză,	nu	se	cunoaște	cifra	exactă	a	acestor	persoane	și	numărul	celor	care	au	votat	
la	alegeri.	
În	al	doilea	caz,	aceste	persoane	au	votat	pe	liste	suplimentare.	Conform	Promo-LEX,	cel	mai	
mare	număr	de	persoane	care	au	votat	pe	liste	suplimentare	se	atestă	în	circumscripțiile	din	
municipiul	Chișinău:	circumscripția	nr.	25	-	11.33%	adică	3148	de	alegători,	circumscripția	nr.	
32	-	6.60%	adică	1837	de	alegători,	circumscripția	nr.	26	-	5.06%	adică	1439	de	alegători	și	
circumscripția	nr.	33	-	4,90	adică	1546	de	alegători.	Printre	circumscripțiile	din	afara	capitalei	
se	 evidențiază	 circumscripția	 nr.	 17	 Nisporeni	 cu	 4.30%	 de	 alegători	 care	 au	 votat	 pe	 liste	
suplimentare,	 circumscripția	 nr.7	 or.Soroca	 cu	 4.25%	 de	 alegători	 care	 au	 votat	 pe	 liste	
suplimentare	 și	 circumscripția	 nr.	 43	 Cahul	 cu	 4.21%	 de	 alegători	 care	 au	 votat	 pe	 liste	
suplimentare.	
Țânând	 cont	 că	 în	 unele	 circumscripții	 uninominale	 diferența	 dintre	 candidați	 era	 una	
nesemnificativă	 de	 genul	 sutelor	 de	 voturi,	 această	 situația	 putea	 să	 fie	 determinantă	 în	
stabilirea	învingătorului	circumscripției	uninominale.	

	
5.	 Neprezentarea	 de	 către	 Comisia	 Electorală	 Centrală	 la	 zece	 zile	 de	 la	 alegeri	 a	
rezultatelor	votării	pe	secții	de	votare		
Deși	suntem	în	a	doua	săptămână	(au	trecut	mai	mult	de	zece	zile)	de	la	ziua	alegerilor,	până	în	
prezent	Comisia	Electorală	Centrală	nu	a	publicat	rezultatele	alegerilor	pe	secții	de	votare.	Acest	
lucru	 ridică	 mari	 semne	 de	 întrebare	 mai	 ales	 în	 contextul	 în	 care	 există	 inadvertențe	
semnificative	 care	 nu	 pot	 fi	 explicate	 între	 numărul	 voturilor	 valabile	 acordate	 pentru	
circumscripția	națională	 față	de	numărul	de	voturi	 valabile	acordate	pentru	 circumscripțiile	
uninominale.	

	
6.	Încălcări	constatate	de	către	misiunea	de	observare	Promo-LEX	
Conform	raportului	final	al	Promo-LEX24,	doar	în	ziua	votării	observatorii	acestei	organizații	au	
constatat/observat	1118	situații	calificate	drept	incidente	în	ziua	alegerilor.	Pentru	comparație,	

                                                             
24 https://promolex.md/wp-content/uploads/2019/03/Raport_Promo-LEX_nr.6_EDay.pdf  
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la	ultimele	alegeri	naționale	–	prezidențialele	din	30	octombrie	2016	–	numărul	 incidentelor	
prezentate	pentru	turul	I	de	scrutin	au	fost	de	267,	iar	pentru	turul	II	–	467.	

Promo-LEX	subliniază	că,	după	16	misiuni	de	observare	organizate	și	desfășurate,	la	alegerile	
parlamentare	 din	 24	 februarie	 2019	 sunt	 cele	 mai	 multe	 incidente	 raportate	 pentru	 ziua	
alegerilor	de	către	OTS	din	secțiile	de	votare	și	din	cadrul	echipelor	mobile.		

Conform	Promo-LEX,	în	cazul	a	cel	puțin	51	SV	(2.4%)	observatorii	Misiunii	au	avut	acces	limitat	
la	 procesele	 verbale	 de	 numărare	 a	 voturilor.	 De	 asemenea,	 au	 fost	 atestat	 24	 cazuri	 de	
obstrucționare	a	activității	observatorilor	pe	parcursul	votării,	în	special	raportarea	urmăririi	
de	 către	 persoane	 necunoscute	 cel	 puțin	 a	 unei	 echipe	mobile	 a	MO	 Promo-LEX,	 precum	 și	
obstrucționarea	dreptului	de	observare	liberă	în	incinta	SV.		

Cantitativ,	 cele	 mai	 des	 raportate	 incidente	 au	 fost:	 deficiențe	 în	 liste	 electorale	 (129),	
transportarea	organizată	a	alegătorilor	la	secții	de	votare	(123)	și	fotografierea	buletinelor	de	
vot	și	alte	cazuri	de	nerespectare	a	secretului	votului	(107).	În	acest	scrutin,	MO	Promo-LEX	a	
semnalat	asupra	numărului	mare	de	incidente	cu	privire	la	zvonuri,	tentative	sau	chiar	situații	
de	recompense	materiale	sau	bănești	oferite	alegătorilor	–	59	cazuri.	De	exemplu,	la	alegerile	
prezidențiale	din	2016,	numărul	incidentelor	de	acest	tip,	cumulativ	–	pentru	ambele	tururi	de	
scrutin,	a	fost	de	17	cazuri.	De	asemenea,	au	existat	incidente	ce	au	fost	specifice	anume	acestui	
scrutin	și	care	țin	de	întreruperea	procesului	de	filmare	a	procedurilor	de	votare	și	numărare	a	
buletinelor	de	vot	–	79	cazuri	și	deteriorarea	buletinelor	de	vot	sau	alte	incidente	ce	se	referă	la	
utilizarea	neconformă	a	acestora	–	56	cazuri.	
Sintetic,	vom	categoriza	incidentele	semnalate	de	către	Promo-LEX	în	mai	multe	categorii,	dupa	
care	vom	face	o	sinteză	a	numărului	de	astfel	de	incidente	per	fiecare	categorie25.	

1. Refuzul	 sau	 dificultatea	 în	 obținerea	 exemplarelor	 de	 procese-verbale	 în	 secțiile	 de	
votare	și	la	consiliile	electorale	de	circumscripție	-	51	de	cazuri.	

2. 	Acces	 restricționat	 sau	 obstrucționarea	 procesului	 de	 observare	 liberă	 în	 secția	 de	
votare	-	24	de	cazuri.	

3. Urnele	de	vot	nu	au	fost	sigilate	potrivit	procedurilor	legale/	ruperea/	deteriorarea	sau	
absența	sigiliilor	pe	urnele	de	vot	-	77	de	cazuri.	

4. Lipsa/deteriorarea	materialelor	necesare	în	secția	de	votare	-	5	cazuri.	
5. Acte	de	violență	sau	intimidarea	alegătorilor	sau	altor	persoane	-	39	de	cazuri.	
6. Prezența	nejustificată	a	persoanelor	neautorizate	 în	 incinta	 secției	de	votare	 -	50	de	

cazuri.	
7. 	Buletinele	de	vot	nerepartizate	membrilor	BESV	nu	sunt	păstrate	în	loc	sigur	în	incinta	

secției	de	votare	-	2	cazuri.	
8. Zvonuri,	 tentative	 sau	 chiar	 situații	 de	 recompense	 materiale	 sau	 bănești	 oferite	

alegătorilor	-	59	de	cazuri.	

                                                             
25 Lista incidentelor au fost preluate din cele 4 rapoarte ale Promo-LEX difuzate în ziua alegerilor. 
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9. Agitație	electorală	la	intrare	sau	în	incinta	secției	de	votare	-	64	de	cazuri.	
10. Transportarea	 organizată	 a	 alegătorilor	 (autocare,	 microbuze	 sau	 alte	 unități	 de	

transport	care	în	mod	normal	nu	ar	avea	ce	căuta	în	preajmă)	-	123	de	cazuri.	

11. Încetarea/suspendarea	nejustificată	a	votării	în	secția	de	votare	-	3	cazuri.	
12. Deficiențe	în	funcționarea	SIAS	Alegeri	-	61	de	cazuri.	
13. Deficiențe	în	listele	electorale	-	129	de	cazuri.	
14. Votarea	a	unui	număr	 suspicios	de	mare	de	alegători	 cu	 reședință	 la	una	 și	 aceeași	

adresă	-	9	cazuri.	
15. Fotografierea	buletinelor	de	vot,	alte	metode	de	încălcare	ale	secretului	votului	-	107	

cazuri.	
16. Votarea	nejustificată	în	grup	(în	cabine	de	vot	se	află	2	și	mai	multe	persoane)	-	94	de	

cazuri.	

17. Deteriorarea	buletinelor	de	vot	sau	alte	incidente	ce	se	referă	la	utilizarea	neconformă	
a	acestora	-	56	de	cazuri.	

18. Întreruperea	procesului	de	filmare	a	procedurilor	de	votare	și	numărare	a	buletinelor	
de	vot,	alte	incidente	ce	țin	de	filmarea	procedurilor	de	vot	-	79	de	cazuri.	

19. Introducerea	în	urna	de	vot	a	unui	număr	nejustificat	de	buletine	-	2	cazuri.	
20. Anularea	buletinelor	de	vot	înainte	de	închiderea	secțiilor	de	votare	-	4	cazuri.	
21. Altele	 -	 lipsa	 curentului	 electric	 în	 localul	 SV,	urna	mobilă	a	 revenit	 în	SV	după	ora	

21.00,	neasigurarea	SV	cu	agent	termic	etc.	-	în	total	80	de	cazuri.	
Dat	fiind	numărul	extrem	de	mare	a	încălcărilor	constatate	de	Promo-LEX,	le	vom	clasifica	în	3	
categorii	specifice:	 încălcări	la	deschiderea	secțiilor	de	votare;	(ii)	 încălcări	 în	 timpul	votării;	
(iii)	alte	încălcări.		
(i)	Încălcări	la	deschiderea	secțiilor	de	votare	

a)	Acces	restricționat	și/sau	obstrucționarea	procesului	de	observare	liberă	în	secția	de	
votare	–	3	cazuri.	
• SV	9/19,	Bălți	 -	Observatorului	nu	 i	s-a	oferit	 informația	necesară	despre	 cum	derulează	

procesul	de	votare.	Președintele	BESV	a	răspuns	brutal	observatorului	că	nu	are	timp	ca	să-
i	comunice	lista	materialelor.	După	mai	multe	solicitări	în	perioada	dintre	orele	7:00-7:35,	
secretarul	 comisiei	 a	 oferit	 informația	 solicitată.	 Aceeași	 situație	 s-a	 atestat	 și	 la	 SV	
49/11	Rusia,	Moscova	și	SV	50/63	Portugalia	–	Seetubal.	

b)	Urnele	de	vot	nu	au	fost	sigilate	potrivit	procedurilor	legale/	ruperea/	deteriorarea	
sau	absența	sigiliilor	pe	urnele	de	vot	–	47	cazuri.	
• SV	25/21	Chișinău,	Botanica.	Urnele	de	vot	staționare	au	fost	sigilate	cu	3	sigilii	la	inițiativa	

președintelui	BESV,	comentând	că	nu	are	sigilii	suficiente.	
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• SV	 25/19	 Chișinău,	 Centru.	Urnele	 de	 vot	 staționare	 au	 fost	 sigilate	 cu	 câte	 2	 sigilii.	
Președintele	BESV	a	argumentat	că	nu	are	numărul	necesar	de	sigilii.	

• SV	 24/28	 Chișinău,	 Botanica.	Urnele	 de	 vot	 staționare	 au	 fost	 sigilate	 cu	 câte	 3	
sigilii.	Președintele	BESV	a	argumentat	că	nu	are	numărul	necesar	de	sigilii.	

• SV	9/6	Bălți.	Urna	de	vot	staționară	a	fost	sigilată	cu	3	sigilii.	Președintele	BESV	a	argumentat	
că	nu	sunt	suficiente	sigilii.	

• SV	 23/3	 Chișinău,	 Botanica.	Urnele	 de	 vot	 staționare	 au	 fost	 sigilate	 cu	 câte	 2	 sigilii.	
Președintele	BESV	a	argumentat	că	2	sigilii	sunt	suficiente	pentru	urna	de	vot.	

• SV	30/9	Chișinău,	 Ciocana.	Au	 fost	utilizate	 doar	 câte	 2	 sigilii	pe	 diagonală.	 Președintele	
BESV	a	motivat	că	nu	au	mai	multe	sigilii.	

• SV	22/5	Ialoveni.	Doar	câte	2	sigilii	pe	urna	de	vot.	
• SV	35/10	Căușeni,	Chircăiești.	Membrii	BESV	nu	cunosc	 cum	sa	 sigileze	 corect	urnele	de	

votare,	atât	cele	staționare	cât	și	cele	mobile,	urnele	sunt	sigilate	cu	două	sigilii.	
• SV	35/13	Căușeni,	Fîrlădeni.	Urnele	au	fost	sigilate	la	ora	07:07	adică	după	deschiderea	SV,	

în	timp	ce	câțiva	alegători	erau	prezenți	în	secția	de	votare.	

• SV	21/30	Criuleni,	Măgdăcești	Sud.	Lipsește	1	sigiliu	la	o	urnă	staționară.	Președintele	BESV	
a	informat	că	nu	a	primit	suficiente	sigilii.	

• SV	21/14	Criuleni,	Coșnița	Vest.	Trei	urne	au	fost	sigilate	doar	cu	2	sau	3	sigilii.	Președintele	
BESV	nu	a	descris	motivul.	

• SV	31/7	Chișinău,	Ciocana.	Au	fost	prezentate	doar	4	sigilii	iar	urnele	de	vot	sunt	2.	Astfel	la	
o	urnă	au	fost	instalate	2	sigilii	și	la	a	doua	urnă	altele	2	sigilii.	

• SV	40/36	Cimișlia,	Mihailovca.	Ambele	urne	de	vot	au	doar	câte	două	sigilii.	
• SV	40/7	Cimișlia,	Cimișlia.	În	procesul	de	sigilare	a	urnelor	de	vot	a	fost	rupt	un	sigiliu,	care	

a	fost	ulterior	pus	în	urna	de	vot.	

• SV	42/37	Cantemir,	Zîrnești.	Absența	sigiliilor	de	pe	urnelor	de	vot.	Au	fost	doar	doua	sigilii.	
• SV	32/8	Chișinău,	Bubuieci.	Urnele	de	vot	au	fost	sigilate	numai	cu	2	sigilii.	Au	fost	acordate	

doar	5	sigilii	și	2	urne	de	vot.	
• SV	40/11	Cimișlia,	Dimitrovca.	Urnele	de	vot	au	doar	câte	două	sigilii.	Președintele	BESV	a	

comentat	că	a	primit	doar	două	sigilii.	
• SV	42/52	Cantemir.	 Roșu.	Urna	 de	 vot	 a	 fost	 sigilată	 doar	 cu	 două	 sigilii.	 Președintele	 a	

justificat	prin	faptul	că	a	primit	doar	două	sigilii.	

• SV	12/1	Sîngerei,	Sîngerei.	La	ora	06:30,	urna	de	vot	a	fost	sigilată	cu	doar	2	sigilii.	Motivul	
invocat	de	președintele	BESVa	fost	insuficiența	sigiliilor.	

• SV	 26/2	 Chișinău,	 Buiucani.	Urnele	 de	 vot	 au	 fost	 sigilate	 doar	 cu	 câte	 două	 sigilii.	
Președintele	BESV	a	motivat	prin	faptul	că	2	sigilii	sunt	suficiente	pentru	urna	de	vot.	

• SV	10/26	Bălți,	Grigorești.	Urna	de	vot	a	fost	sigilată	cu	doar	2	sigilii.	
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• SV	28/2	Chișinău,	Rîșcani.	La	o	urnă	au	 fost	aplicate	doar	3	sigilii.	Președintele	a	 invocat	
motivul	că	nu	sunt	suficiente.	

• SV	27/7	Chișinău,	Buiucani.	Urna	mobilă	nu	a	fost	sigilată.	Președintele	a	motivat	că	nu	este	
nevoie	la	moment	și	va	fi	sigilată	la	ora	15:00.	

• SV	 40/36	 Cimișlia,	 Mihailovca.	Ambele	 urne	 de	 vot	 staționare	 au	 doar	 câte	 două	 sigilii.	
Nimeni	nu	a	reacționat.	

• SV	32/17	Chișinău,	Ciorescu.	Urnele	de	vot	au	fost	sigilate	cu	câte	un	sigiliu.	Sunt	prezente	3	
urne	–	2	staționare	si	una	mobilă.	

• SV	40/11	Cimișlia,	Dimitrovca.	Urnele	de	vot	staționare	au	doar	două	sigilii.	
• SV	39/32	Sărata	Galbenă,	Ialpug.	Sunt	doar	două	sigilii	la	urnele	de	vot	staționare.	

• SV	 23/10	 Chișinău,	 Botanica.	Urnele	 de	 vot	 staționare	 au	 fost	 sigilate	 cu	 câte	 2	 sigilii.	
Președintele	BESV	a	argumentat	că	2	sigilii	sunt	suficiente	pentru	urna	de	vot.	

• SV	 3/24	 Edineț,	 Buzdugeni.	Urna	 staționară	 a	 fost	 sigilată	 cu	 3	 sigilii.	 Decizia	 privind	
numărul	sigiliilor	aplicate	a	fost	luată	de	secretarul	secției.	

• SV	 24/26	 Chișinău,	 Botanica.	Urnele	 de	 vot	 staționare	 au	 fost	 sigilate	 cu	 câte	 2	 sigilii.	
Președintele	BESV	a	argumentat	că	2	sigilii	sunt	suficiente	pentru	urna	de	vot.	

• SV	19/4	 Ivancea,	 Berezlogi.	Din	 cele	 4	 sigilii	 puse	 la	 dispoziție,	 președintele	 BESV	 a	 luat	
decizia	de	a	le	utiliza	în	modul	următor:	2	„pentru	urna	din	secția	de	votare”,	1	„de	rezervă	
în	caz	că	se	umple	urna,	pentru	a	putea	fi	resigilată”,	1	”a	fost	utilizată	pentru	urna	mobilă	
care	a	plecat	prin	localitate”.	

• SV	19/12	Ivancea,	Voroteț/Andreevca.	Urna	este	sigilată	doar	cu	3	sigilii.	Președintele	BESV	
a	afirmat	că	a	primit	doar	3	pentru	secția	de	votare,	încât	una	a	fost	utilizată	la	urna	mobilă.	
Actualizare	8:13	–	A	fost	montat	și	al	patrulea	sigiliu,	fiind	creată	o	confuzie	între	sigiliile	
pentru	urna	mobilă	și	cea	din	secția	de	votare.	

• SV	31/4	Chișinău,	Ciocana.	La	urnele	de	vot	au	fost	aplicate	doar	câte	3	sigilii.	
• SV	36/24	Ștefan-Vodă,	Olănești.	Membrii	BESV	au	sigilat	 inițial	capacul	urnei,	apoi	a	 fost	

rupt	sigiliul	și	sigilată	urna	conform	procedurii	cu	un	sigiliu	adăugător.	
• SV	19/4	Ivancea,	Piatra	Jeloboc.	Urna	are	doar	3	sigilii.	Situația	a	rămas	neschimbată	până	

la	moment.	

• SV	31/10	Chișinău,	Ciocana.	Au	fost	aplicate	la	3	urne	doar	4	sigilii	în	total.	
• SV	21/35	Criuleni,	Porumbeni.	Sunt	3	urne	staționare	de	vot.	Două	urne	sunt	sigilate	cu	câte	

2	sigilii.	Urna	din	fața	cabinei	de	vot	doar	cu	trei	sigilii.	Președintele	BESV	a	indicat	că	nu	
sunt,	dar	ele	vor	fi	utilizate	pentru	a	sigila	sacii.	

• SV	37/7	Răzeni,	Căinari.	Urna	de	vot	nu	a	fost	sigilata	potrivit	procedurilor,	au	fost	puse	doar	
2	sigilii.	
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• SV	47/005	Transnistria,	Bălți.	Președintele	BESV	a	sigilat	capacul	urnei	de	vot,	după	care	s-
a	 întocmit	 un	 proces-verbal	 prin	 care	 sigiliile	 respective	 au	 fost	 scoase	 și	 declarate	
nevalabile.	

c)	Lipsa	materialelor	necesare	în	secția	de	votare.	Lipsea	cel	puțin	unul	din	următoarele	
materiale:	listele	electorale,	buletinele	de	vot,	ștampila	rotundă	cu	numărul	biroului	
electoral,	ștampilele	cu	inscripția	”Votat”,	”Anulat”,	ștampila	specială	”Alegeri	
24.02.2019”,	sigilii	pentru	urne	de	vot	–	1	caz.	
• SV	29/30	Chișinău,	Rîșcani.	La	ora	07:05	nu	erau	prezente	pernuțele	pentru	ștampilă.	Peste	

20	minute	la	ora	07:25	un	membru	BESV	a	adus	pernuțele.	
d)	Votarea	nejustificată	în	grup	(în	cabine	de	vot	se	află	2	și	mai	multe	persoane)	–	2	
cazuri.	
• SV	40/33	Cimișlia.	Ivanovca.	Două	persoane	au	intrat	împreună	în	cabina	de	vot	fără	a	avea	

un	motiv	justificativ.	Președintele	BESV	nu	a	făcut	niciun	comentariu.	
• SV	40/21	Cimișlia.	Batîr.	Au	 intrat	două	persoane	 în	 cabina	de	 vot,	 fătă	a	avea	un	motiv	

justificat.	Președintele	BESV	nu	a	comentat	nimic.	

e)	Prezența	nejustificată	a	persoanelor	neautorizate	în	incinta	secției	de	votare	–	1	caz.	

• SV	50/25	–	Italia	–	Bologna	
f)	Buletinele	de	vot	nerepartizate	membrilor	BESV	nu	sunt	păstrate	în	loc	sigur	în	
incinta	secției	de	votare	–	1	caz.	

• SV	50/33	Italia	–	Modena	
g)	Agitație	electorală	sau	PR	negru	în	incinta	secției	de	votare	pentru	a	determina	
alegerea	alegătorilor	–	2	cazuri	
• SV	32/28	Chișinău,	Stăuceni.	La	intrare	SV	și	în	incinta	SV	au	fost	repartizate	pliante	de	către	

reprezentantul	PDM.	
• SV	3/45,	Edineț,	Șofrîncani.	3	alegători	au	 intrat	 în	secția	de	votare	cu	 fularele	Partidului	

Politic	Șor.	În	apropierea	urnei	de	vot	fularele	au	fost	ascunse	
h)	Transportarea	organizată	a	alegătorilor	(autocare,	microbuze	sau	alte	unități	de	
transport	care	în	mod	normal	nu	ar	avea	ce	căuta	în	preajmă)	–	6	cazuri	

• SV	48/025	Transnistria,	Varnița.	Aproximativ	la	ora	7.30,	mai	multe	persoane	au	fost	aduse	
la	SV.	Au	fost	identificate	5	autocare	și	mai	multe	mașini	personale	parcate	la	distanța	de	
100	de	m	de	la	BESV.	

• SV	48/002	Transnistria,	Chișinău.	Cca.	40	de	persoane	au	fost	aduse	organizat	la	SV	pentru	
a	vota.	Unitatea	de	transport	nu	a	fost	identificată.	

• SV	47/007	Transnistria,	Hîrtop.	Cca	50	de	persoane	au	 fost	aduse	organizat	 la	SV.	A	 fost	
observat	un	autobuz	și	1	microbuz.	
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• SV	48/008	Transnistria,	Anenii	Noi.	La	ora	08.10,	cca.	60	persoane	au	fost	aduse	organizat	
la	SV	cu	un	autocar	ce	a	fost	parcat	mai	departe	de	BESV.	

• SV	 47/020	 Transnistria,	Ghindești.	 Au	 fost	 identificate	 4	 autocare	 care	 au	 transportat	
organizat	la	SV	cca.	200	persoane	(ce	își	au	reședința	în	Rîbnița/Rezina).	

• SV	49/14	Rusia	–	Sankt	Petersburg	–	Observatorul	Tudor	Ursu	din	partea	PSRM,	a	organizat	
transport	 centralizat	 pentru	 studenții	 din	 afara	 Sankt-Petersburgului,	 pentru	 a	 fi	
transportați	la	SV.	Tudor	Ursu	i-a	așteptat,	întîlnit	și	petrecut	alegătorii	la	ușa	secției	de	vot.	
Incidentul	a	avut	loc	la	ora	7:50,	ora	locală.	

i)	Încetarea/suspendarea	nejustificată	a	votării	în	secția	de	votare	–	1	cazuri	
• SV	19/50	Ivancea,	Susleni.	Încetarea	nejustificată	a	votării	 în	secție,	a	parvenit	 în	urma	a	

două	întreruperi	de	curent	la	rețeaua	electrică	în	intervalul	orelor	8:00	și	8:06.	
j)	Deficiențe	în	funcționarea	SIAS	Alegeri	(suspendarea	funcționării;	situații	când	SIAS	
Alegeri	indică	faptul	că	alegătorul	a	votat,	iar	acesta	susține	că	nu	a	votat)	–	10	cazuri.	
• SV	40/32	Cimișlia.	Iserlia.	La	ora	7:03,	timp	de	10-15	minute	alegătorii	nu	au	putut	vota,	din	

cauza	problemelor	de	ordin	tehnic	ale	SIAS	Alegeri.	

• SV	31/27	Chișinău,	Rîșcani.	Lipsa	conexiunii	la	internet	timp	de	40	de	minute,	în	intervalul	
07:28	–	08:08.	

• SV	37/36	Răzeni,	Pohoi.	SIAS	Alegeri	indica	faptul	ca	un	alegător	a	votat,	iar	persoana	dată	
susține	 că	 nu	 a	 votat.	 Alegătorul	 a	 plecat	 imediat,	 situația	 s-a	 petrecut	 repede	 încât	
președintele	comisiei	nu	a	reușit	sa	clarifice	situația.	

• SV	 38/31	 Hâncești,	 Mirești.	Înainte	 de	 a	 fi	 deschisă	 secția	 de	 votare,	 s-a	 depistat	 că	 nu	
funcționa	internetul.	S-a	telefonat	la	Moldtelecom	și	timp	de	maxim	15	min	a	fost	clarificat.	
La	deschiderea	secției	de	vot	internetul	funcționa,	secția	de	vot	s-a	deschis	la	ora	7:10.	

• SV	 38/29	 Hîncești,	 Mereșeni.	Datele	 unui	 alegător	 (data	 nașterii	 )	 din	 SIAS	 Alegeri	 nu	
coincideau	cu	datele	din	listele	care	erau	la	membrii	comisiei.	Incidentul	a	fost	soluționat,	
luând	ca	bază	datele	din	buletin	și	din	listă.	

• SV	49/13	Rusia	–	Sankt	Petersburg.	Deficiențe	de	funcționare	SIAS	Alegeri	în	SV	din	Sankt-
Petersburg,	abia	la	ora	9:04	a	început	a	lucra.	

• SV	49/11	Rusia,	Moscova.	

• SV	49/23	–	Turcia,	Istambul.	
• SV	50/04	–	Cehia	–	Praga.	

• SV	50/11	–	Franța	Paris.	
k)	Deficiențe	în	listele	electorale	(discrepanțe	dintre	adrese;	alegători	decedați;	
semnături	în	locul	altor	persoane)	–	5	cazuri.	
• SV	9/21	Bălți.	Alegătorul	este	prezent	în	Registrul	de	Stat	al	Alegătorului,	dar	nu	este	în	lista	

electorală.	Acesta	a	fost	scris	în	listă	suplimentară.	
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• SV	9/21	Bălți.	Alegătorii	–	soț	și	soție.	Soțul	s-a	regăsit	în	listă,	iar	soția	nu.	Alegătorul	a	fost	
inclus	în	lista	suplimentară.	

• SV	9/21	Bălți.	Alegătorul	nu	a	fost	identificat	în	SIAS	Alegeri.	Alegătorul	avea	domiciliul	în	
circumscripția	uninominală,	a	fost	înscris	în	lista	suplimentară	și	a	votat	doar	cu	buletinul	
pe	lista	națională.	

• SV	9/21	Bălți.	Alegătorul	nu	a	fost	identificat	în	SIAS	Alegeri.	Președintele	BESV	a	explicat	că	
secția	de	pașapoarte	nu	a	transmis	informația	și	baza	de	date	nu	a	fost	reînnoită.	Alegătorul	
a	fost	înscris	în	lista	adițională.	

• SV	 19/50	 Ivancea,	 Susleni.	Un	 alegător	 cu	 reședința	 în	 Susleni	 nu	 figurează	 pe	 listele	
alegătorilor	din	secția	de	votare	din	localitatea	respectivă,	figurând	însă	în	cea	din	Criuleni.	
Președintele	BESV	a	afirmat	că	 i	se	va	permite	să	voteze,	doar	dacă	va	avea	un	certificat	
confirmativ.	

l)	Fotografierea	buletinelor	de	vot,	alte	încălcări	ale	secretului	votului	–	2	cazuri.	
• SV	13/54,	Rezina,	Pohoarna.	La	ora	07:50,	un	alegător	a	 fotografiat	buletinul	de	vot,	 însă	

observatorii	au	solicitat	să	șteargă	poza	din	telefon.	Situația	a	fost	rezolvată	în	2	min.	

• SV	50/09	–	Elveția	–	Geneva.	
m)	Întreruperea	procesului	de	filmare	a	procedurilor	de	votare	și	numărare	a	
buletinelor	de	vot,	alte	incidente	ce	țin	de	filmarea	procedurilor	de	vot	–	8	cazuri.	

• SV	23/8	Chișinău,	Botanica.	Camera	de	înregistrare	video	s-a	defectat	la	ora	7:15.	
• SV	 36/8	 Ștefan	 Vodă,	 Carahasani.	În	 intervalul	 7:00	 –	 7:05	 nu	 a	 funcționat	 camera,	 la	

momentul	raportării	se	reglase.	
• SV	15/59,	Călărași,	Sipoteni.	La	ora	07:20,	s-a	constatat	că	în	direcția	cabinelor	de	vot	era	

îndreptată	camera	video.	

• SV	15/15,	Călărași,	Bahmut.	La	ora	7.32,	s-a	întrerupt	procesul	de	filmare.	Un	membru	BESV	
a	sesizat	aceasta,	iar	până	la	7.47	situația	încă	nu	a	fost	remediată.	S-a	presupus	că	motivul	
întreruperii	este	temperatura	joasă	din	încăpere.	Președintele	caută	soluții	în	continuare	de	
înlăturare	a	defecțiunilor.	

• SV	10/26	Bălți,	Grigorești.	La	ora	7:10,	după	ce	a	fost	deschisă	SV,	a	fost	dezinstalată	camera	
video	fără	a	fi	aduse	careva	explicații	privind	această	necesitate.	La	ora	08:15	a	fost	adusă	și	
re-instalată	altă	cameră.	

• SV	14/52	Telenești,	Văsieni.	În	intervalul	07:00	–	07:20,	timp	de	20	minute,	nu	a	funcționat	
camera	video.	

• SV	21/39	Criuleni,	Zăicana.	Camera	se	oprește	temporar.	Președintele	BESV	indică	faptul	că	
din	cauza	temperaturii	scăzute	funcționează	greu.	De	la	deschiderea	secției	de	votare	timp	
de	 30	 min	 a	 funcționat	 bine,	 după	 7.40	 a	 început	 a	 se	 întrerupe	 pentru	 câteva	 minute,	
ulterior	iar	lucrează	și	tot	așa	încontinuu.	
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• SV	 12/35	 Sîngerei,	 Chirileni.	 Camera	 video	 nu	 a	 funcționat	 aproximativ	 20	 minute	 (în	
intervalul	 7:00-7:20)	 din	motive	 tehnice.	 Ulterior,	 după	 ce	 a	 fost	 pornită	 s-a	 anunțat	 că	
aceasta	va	funcționa	aproximativ	3	ore	(până	la	ora	10:00)	pe	parcursul	întregului	proces	
electoral	din	cauza	că	nu	sunt	baterii	pentru	aceasta.	Încă	nu	e	sigur	ce	va	fi	după	ora	10:00.	

n)	Deteriorarea	buletinelor	de	vot	sau	alte	incidente	ce	se	referă	la	utilizarea	
neconformă	a	acestora	–	6	cazuri.	
• SV	 25/29,	 Chișinău,	 Centru.	Un	 alegător	 a	 rupt	 buletinul	 de	 vot	 deoarece	 nu	 a	 găsit	

candidatul	 preferat	 în	 buletinul	 de	 vot	 și	 pe	 circumscripția	 uninominală	 conform	
declarațiilor	 acestuia,	 nu	 a	 fost	 informat	 despre	metoda	 de	 votare.	 Președintele	 BESV	 a	
chemat	poliția,	iar	buletinul	de	vot	a	fost	anulat.	

• SV	26/26	Chișinău,	Centru.	La	ora	07:36,	un	alegător	a	rupt	buletinul	de	vot	și	l-a	introdus	
în	urna	de	vot.	Președintele	a	sunat	la	poliție	și	a	raportat	incidentul.	

• SV	10/38	Bălți,	Octeabriscoe.	La	ora	7:47,	un	alegător	a	primit	buletinele	de	vot,	a	intrat	în	
cabina	de	votare	 și	 a	 ștampilat	buletinele	de	vot.	Ulterior	a	 ieșit	 cu	acestea	din	secția	de	
votare	punându-le	în	buzunar.	Reacții	din	partea	președintelui	BESV	sau	a	altor	membri	pe	
marginea	acestui	caz	nu	au	fost	înregistrate.	

• SV	26/28,	Chișinău,	Centru.	La	ora	07:48,	un	alegător	a	ieșit	din	incinta	SV	cu	buletinele	de	
vot.	Imediat,	acesta	s-a	întors	înapoi	și	a	aruncat	buletinele	în	urnă.	Motivul	invocat	a	fost	că	
a	uitat	să	pună	buletinul	în	urnă.	

• SV	27/22,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	07:53,	a	fost	constatată	o	tentativă	de	a	scoate	buletinul	
de	vot	pe	circumscripția	națională	de	către	un	alegător.	Un	observator	a	observat	și	a	chemat	
Președintele.	În	rezultat,	buletinul	a	fost	întors	Președintelui	și	anulat.	

• SV	 10/38,	 Bălți,	 Octeabriscoe.	 Un	 alegător	 a	 venit	 în	 cadrul	 SV	 cu	 niște	 foi	 de	 hârtie.	
Primindu-și	buletinele	de	vot	de	 la	membrii	BESV,	acesta	a	schimbat	buletinele	de	vot	 în	
cabina	de	vot	cu	acele	hârtii	aduse	de	el.	În	urna	de	vot	a	aruncat	hârtiile	aduse	de	el,	 iar	
buletinele	originale	le-a	luat	cu	el	și	a	ieșit	din	secția	de	votare.	Reacții	de	la	membrii	BESV	
și	observatorii	acreditați	nu	au	fost	înregistrate.	

o)	Altele	–10	cazuri.	

• SV	 28/11	 Chișinău,	 Rîșcani.	La	 ora	 06:53,	 s-a	 constatat	 că	 lipsește	 urna	 mobilă,	 fapt	
confirmat	 și	de	 președintele	 BESV.	Motivul	 invocat	 a	 fost	 faptul	 că	 CEC	nu	 a	 oferit	 urna	
mobilă	din	cauza	că	nu	a	avut	înregistrată	nici	o	solicitare	de	votare	la	locul	aflării.	

• SV	35/4	Căușeni,	Căușeni.	Nu	a	fost	lumină	timp	de	20	minute	și	este	foarte	frig	în	secția	de	
votare.	

• SV	10/38	Bălți,	Octeabriscoe.	La	07:05,	observatorii	au	observat	că	un	membru	BESV	este	în	
stare	 de	 ebrietate.	 În	 rezultat,	 aceștia	 au	 anunțat	 președintele,	 care	 a	 exclus-o	 din	 lista	
membrilor	și	nu	a	fost	înlocuită.	

• SV	33/18	Chișinău,	Băcioi.	La	07:01	încă	nu	era	instalat	un	laptop.	Doar	la	ora	8.50	a	fost	
instalat.	
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• SV	13/4,	Rezina,	Rezina.	De	la	orele	8:10,	periodic	se	deconectează	lumina.	Se	lucrează	la	
remedierea	situației.	Concomitent,	un	calculator	nu	funcționează.	

• SV	13/10,	Rezina,	Șoldănești.	La	ora	08:39,	câțiva	alegători	de	la	altă	SV	au	încercat	să	voteze	
la	SV	13/10	din	motiv	că	aici	nu	este	rând.	În	rezultat,	alegătorii	au	făcut	scandal.	

	

(ii)	Încălcări	în	timpul	votării	
a)	Acces	 restricționat	 sau	obstrucționarea	procesului	de	observare	 liberă	 în	 secția	 de	
votare	–	24	cazuri.	
• CU	36	Ștefan	Vodă.	Echipa	Mobilă	Promo-LEX,	pe	parcursul	a	circa	o	oră	a	fost	urmărită	de	

2	automobile	 ce	se	 schimbau	periodic,	unul	dintre	 care	era	de	 culoare	neagră,	număr	de	
înmatriculare	SV	AJ	891.	

• SV	 29/9	 Chișinău,	 Centru.	Restricționare	 a	 procesului	 de	 observare	 liberă	 de	 către	
observatori	până	la	ora	07:30.	Președintele	a	motivat	că	e	ocupat,	înregistrând	observatorii	
doar	după	07:30,	respectiv	de	atunci	permițându-le	observarea.	

• SV	27/5	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	09:03,	președintele	BESV	a	refuzat	să	ofere	datele	despre	
participarea	la	vot	pe	circumscripție	observatorului,	motivând	că	îi	va	oferi	la	sfârșitul	zilei	
dacă	va	fi	nevoie.	

• SV	 39/16	 Sărata	 Galbenă,	 Cărpineni.	Observatorului	 Promo-LEX	 nu	 i-a	 fost	 oferită	
informația	cu	privire	la	numărul	de	alegători	care	au	votat.	

• SV	 10/5	 Bălți,	 Bălți.	La	 ora	 09:30,	 președintele	 BESV	 a	 refuzat	 să	 ofere	 observatorului	
informații	 despre	 numărul	 de	 alegători	 care	 s-au	 prezentat	 la	 vot	 pe	 circumscripția	
națională	și,	respectiv,	uninominală.	Motivul	invocat	a	fost	faptul	că	informația	va	fi	oferită	
la	sfârșitul	zilei,	iar	peste	puțin	timp	a	declarat	că	posibil	o	va	oferi	la	ora	15:00.	

• SV	50/42	Italia,	Roma	
• SV	33/8	Chișinău,	Durlești.	Primarul	de	Durlești	s-a	apropiat	de	membrii	BESV,	cu	vocea	

ridicată	și	în	mod	agresiv	a	făcut	zarvă,	reproșând	membrilor	BESV,	faptul	că	observatorii	
sunt	poziționați	prea	aproape	de	cabinele	de	vot.	

• SV	10/22	Bălți,	Bălți.	La	12:10,	observatorului	Promo-LEX	i-a	fost	refuzată	oferirea	datelor	
privind	numărul	de	alegători	participanți	la	alegeri	separat,	în	circumscripția	națională	și	
uninominală.	 Motivul	 invocat	 a	 fost	 faptul	 că	 membrii	 BESV	 colectează	 datele	 doar	 la	
general,	și	nu	per	circumscripții.	

• SV	10/16,	Bălți,	Bălți.	La	12:30,	a	fost	raportat	faptul	că	membrii	BESV	nu	pot	oferi	informații	
observatorului	Promo-LEX	privind	numărul	de	alegători	participanți	la	alegeri	separat,	în	
circumscripția	națională	și	uninominală.	Nu	a	fost	argumentată	poziția	membrilor	BESV.	

• SV	10/18,	 Bălți,	 Bălți.	 La	 ora	 12:20,	 observatorului	 Promo-LEX	 i-a	 fost	 refuzată	 oferirea	
datelor	 privind	 numărul	 de	 alegători	 participanți	 la	 alegeri	 separat,	 în	 circumscripția	
națională	și	uninominală.	Președintele	a	comunicat	că	datele	respective	vor	fi	oferite	după	
numărarea	voturilor.	
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• SV	 10/5,	 Bălți,	 Bălți.	La	 ora	 09:30,	 observatorului	 Promo-LEX	 i-a	 fost	 refuzată	 oferirea	
datelor	 privind	 numărul	 de	 alegători	 participanți	 la	 alegeri	 separat,	 în	 circumscripția	
națională	și	uninominală.	

• SV	 10/5,	 Bălți,	 Bălți.	La	 ora	 13:27,	 observatorului	 Promo-LEX	 i-a	 fost	 refuzată	 oferirea	
datelor	 privind	 numărul	 de	 alegători	 participanți	 la	 alegeri	 separat,	 în	 circumscripția	
națională	și	uninominală.	

• SV	 22/10	 Ialoveni,	 Rasvet.	Odată	 cu	 observatorul	 Promo-LEX	 a	 intrat	 o	 persoană	
necunoscută	 la	 care	 inițial	 nu	 s-a	 acordat	 atenție,	 persoana	 dată	 monitoriza	 activitatea	
observatorilor	 și	 s-a	 implicat	 la	un	moment	dat	 în	discuția	dintre	observatori	 și	membri	
BESV,	având	un	comportament	agresiv.	Persoana	data	a	fost	rugată	să	părăsească	secția	de	
votare,	la	ieșire,	aceasta	a	discutat	cu	membru	de	partid	PD.	

• SV	19/16,	Ivancea,	Crihana.	Membrii	BESV	nu	i-au	permis	observatorului	OSCE	să	facă	poze	
în	 secția	 de	 votare.	 Președintele	 BESV	 a	 reacționat	 cu	 întârziere,	 după	 ce	 plecase	 deja	
reprezentantul	OSCE.	

• SV	35/4	Căușeni,	Căușeni.	Număr	mare	de	alegători	care	creează	dificultăți	în	observarea	
alegerilor.	Observatorilor	li	s-a	spus	să	stea	doar	într-un	loc	anumit	în	secția	de	votare.	

• SV	29/21	Chișinău,	Rîșcani.	Observatorii	sunt	amplasați	 în	altă	cameră	ceea	ce	 împiedică	
observarea	membrilor	BESV.	

• SV	10/22	Bălți,	Bălți.	La	ora	15:30,	președintele	BESV	nu	a	oferit	datele	privind	numărul	de	
alegători	care	au	participat	la	vot	separat	pe	circumscripția	națională	și	uninominală.	

• SV	10/22,	Bălți,	Bălți.	La	ora	18:15,	președintele	BESV	nu	a	oferit	datele	privind	numărul	de	
alegători	care	au	participat	la	vot	separat	pe	circumscripția	națională	și	uninominală.	

• SV	12/21,	Sîngerei,	Brejeni.	La	ora	21:10,	s-a	constatat	că	la	ora	18:15,	membrii	BESV	au	
oferit	date	eronate	observatorului	Promo-LEX.	Astfel,	acesta	a	fost	informat	că	au	votat	78	
alegători,	pe	când	la	ora	21:00	erau	înregistrați	74	alegători	care	au	participat	la	alegeri.	

• SV	43/17	Cahul.	Brînza.	Observatorii	pe	parcursul	zilei	de	votare	nu	au	avut	asigurat	accesul	
vizual	pentru	a	monitoriza	toate	procedurile	de	vot.	

• SV	 10/4,	 Bălți,	 Bălți.	Președintele	 BESV	 nu	 a	 prezentat	 la	 timp	 informația	 solicitată	 de	
observatorul	 Promo-LEX	 privind	 participarea	 la	 vot	 la	 situația	 de	 la	 ora	 21:15	 din	
considerentul	că	acesta	era	ocupat	deja	de	numărarea	voturilor.	

• SV	10/35,	Bălți,	Sîngerei	Noi.	Președintele	BESV	nu	a	prezentat	la	timp	informația	solicitată	
de	 observatorul	 Promo-LEX	 privind	 participarea	 la	 vot	 la	 situația	 de	 la	 ora	 21:15	 din	
considerentul	că	acesta	era	ocupat	deja	de	numărarea	voturilor.	

• SV	8/39	 Florești,	 Lunga.	La	 ora	12.20	 observatorul	 a	 cerut	 informația	 de	 la	 Președintele	
BESV,	Rezuș	Aliona,	și	aceasta	a	intimidat	observatorul	verbal.	

	

b)	Urnele	de	vot	nu	au	fost	sigilate	potrivit	procedurilor	legale/	ruperea/	deteriorarea	
sau	absența	sigiliilor	pe	urnele	de	vot	–	77	cazuri.	
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• SV	21/11	Criuleni,	Cimișeni.	Urnele	de	vot	staționare	au	câte	2	sigilii.	
• SV	24/21	Anenii	Noi,	Floreni.	Au	fost	aplicate	2	sigilii	mari	pe	o	urna	de	vot,	iar	cealaltă	nu	a	

fost	sigilată	cu	sigilii.	
• SV	5/34	Glodeni,	Fundurii	Noi.	La	ora	07.10,	urnei	de	vot	staționare	i-au	fost	aplicate	doar	2	

sigilii.	La	ora	07.45	au	mai	fost	aplicate	încă	2	sigilii	care	se	păstrau	la	președintele	secției.	

• SV	9/19	Bălți.	La	ora	7.05	urnele	de	vot	staționare	au	fost	sigilate	cu	3	sigilii.	Președintele	
BESV	a	motivat	că	întotdeauna	au	pus	câte	3	sigilii.	La	ora	8:05,	în	urma	observației	făcute	
de	un	observator,	incidentul	a	fost	remediat.	

• SV	9/29	Bălți.	Urnele	de	vot	staționare	sunt	sigilate	doar	cu	un	sigiliu.	Președintele	BESV	nu	
oferă	explicații.	

• SV	15/24	Călărași,	Căbăiești.	Urnele	de	vot	au	fost	sigilate	cu	doar	2	sigilii.	

• SV	12/21,	Sîngerei,	Brejeni.	Urna	de	vot	a	fost	sigilată	cu	doar	3	sigilii.	
• SV	14/1,	Telenești,	Telenești.	Urnele	de	vot	au	fost	sigilate	doar	cu	câte	2	sigilii.	Președintele	

BESV	a	comentat	incidentul	precum	că	doar	atâtea	sigilii	au	primit.	
• SV	18/5,	Orhei,	Orhei.	La	ora	06:50,	în	procesul	de	sigilare	a	urnei	de	vot,	unul	din	cele	4	

sigilii	a	fost	deteriorat.	Urna	a	fost	lăsată	doar	cu	3	sigilii.	
• SV	44/20	Cimișlia.	Cealîc.	O	urnă	de	vot	avea	doar	2	sigilii,	iar	alta	3.	Președintele	BESV	a	

explicat	că	doar	atâtea	sigilii	au	fost	eliberate.	

• SV	39/1	Sărata	Galbenă,	Sărata	Galbenă.	Lipsesc	două	sigilii	pe	urnele	de	vot	staționare.	

• SV	40/37	Cimișlia.	Mihailovca.	La	7:02	min	lipseau	două	sigilii	la	urna	de	vot	staționară.	
• SV	42/26	Cantemir,	Constantinești.	Urna	de	vot	staționară	a	 fost	sigilată	doar	cu	3	sigilii.	

Președintele	BESV	a	comunicat	OTS-lui	că	doar	atâtea	sigilii	a	primit.	
• SV	42/48	Cantemir,	Iujnoe.	La	ora	7:00,	sunt	2	urne	de	vot	staționare,	cu	câte	2	sigilii	fiecare.	

Președintele	BESV	a	comunicat	OTS-lui	că	doar	atâtea	sigilii	a	primit.	

• SV	50/54	Marea	Britanie,	Londra.	
• SV	50/31	Italia,	Milano.	
• SV	46/27	Ceadîr-Lunga,	Copceac.	Urna	staționară	este	sigilată	doar	cu	3	sigilii.	Președintele	

BESV	a	comunicat	că	așa	este	corect.	

• SV	40/8	Cimișlia,	Cimișlia.	Urna	de	vot	a	fost	agitată	de	către	președintele	BESV	pentru	a	
face	loc	la	mai	multe	buletine	de	vot	și	a	căzut	un	sigiliu.	Sigiliul	nu	a	fost	înlocuit,	au	rămas	
3.	

• SV	10/23	Bălți,	Elizaveta.	Urnele	de	vot	au	fost	sigilate	doar	cu	câte	2	sigilii.	
• SV	12/20,	Sîngerei,	Ciuciuleni.	Urna	de	vot	a	fost	sigilată	cu	doar	3	sigilii.	Motivul	invocat	a	

fost	oferirea	sigiliilor	insuficiente	de	CEC.	
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• SV	44/22	Taraclia,	Cortenul	Nou.	La	17:49,	pe	urna	de	vot	este	aplicat	doar	un	sigiliu.	Acest	
incident	a	fost	depistat	la	deschiderea	SV.	Până	la	momentul	raportării	nu	s-a	întreprins	nici	
o	acțiune,	pentru	înlăturarea	incidentului.	

• SV	23/12,	Chișinău,	Botanica.	La	6.56,	4	urne	de	vot	staționare	au	fost	sigilate	cu	a	câte	2	
sigilii.	Președintele	BESV	a	zis	că	pune	până	când	doar	două	sigilii	la	urne.	

• SV	34/29	Anenii	Noi,	Ochiul	Roș.	Urnele	de	vot	nu	au	fost	sigilate	corect.	Au	fost	sigilate	doar	
cu	2	sigilii,	nu	cu	4.	Au	fost	prezente	3	urne	de	vot.	

• SV	34/40	Anenii	Noi,	Larga.	Au	fost	instalate	doar	2	sigilii	in	loc	de	4.	
• SV	37/19	Răzeni,	Sălcuța	Nouă.	Dimineața	s-a	observat	că	la	urna	de	vot	sunt	doar	3	sigilii,	

președinta	BESV	a	răspuns	că	așa	i-au	zis	de	la	CEC	că	trebuie	și	că	au	primit	în	total	4	sigilii,	
dintre	care	3	pentru	urna	de	vot	și	una	pentru	urna	mobilă.	

• SV	13/27	Rezina,	Saharna.	Urna	de	vot	a	fost	sigilată	doar	cu	un	sigiliu.	Președintele	BESV	a	
declarat	că	celelalte	3	sunt	pentru	saci.	

• SV	28/7	Chișinău,	Rîșcani.	Urna	de	vot	a	fost	sigilată	cu	doar	3	sigilii,	dar	și	acestea	erau	slab	
fixate.	Președintele	BESV	a	explicat	prin	neatenția	personalului.	

• SV	10/23,	Bălți,	Elizaveta.	Urnele	de	vot	au	fost	sigilate	doar	cu	câte	2	sigilii.	

• SV	12/20,	Sîngerei,	Ciuciuleni.	Urna	de	vot	a	fost	sigilată	cu	doar	3	sigilii.	
• SV	 42/48	 Cantemir,	 Iujnoe.	Urnele	 au	 fost	 sigilate	 doar	 cu	 2	 sigilii.	 Președintele	 BESV	 a	

afirmat	că	așa	a	fost	instruit	în	cadrul	seminarelor.	
• SV	44/22	Taraclia.	 Cortenul	Nou.	Doar	 un	 sigiliu	 pe	 urna	 de	 vot	 staționară.	 Președintele	

BESV,	Angelceva	Maria	afirmă	că	nu	a	știut	că	trebuie	4	sigilii.	Situația	nu	s-a	schimbat	nici	
până	la	închiderea	SV.	

• SV	34/27	Anenii	Noi,	Mereni.	Urnele	au	fost	sigilate	cu	doar	2	sigilii.	

• SV	34/13	Anenii	Noi,	Chetrosu.	Au	fost	sigilate	cu	doar	2	sigilii.	

• SV	34/21	Anenii	Noi,	Floreni.	La	urnele	de	vot	au	fost	aplicate	doar	câte	doar	2	sigilii.	
• SV	19/8	Ivancea,	Bolohan.	Urna	de	vot	avea	două	sigilii	diferite,	una	mica,	altele	mari	dar	nu	

trase	până	la	capăt.	
• SV	19/40	Ivancea,	Piatra,	Jeloboc.	Doar	3	sigilii	pe	urnele	de	votare.	

• SV	19/1	Ivancea,	Ivancea.	O	singură	sigila	pe	urna	de	vot.	Președinta	BESV	a	afirmat	că	a	
primit	doar	câte	una.	

• SV	21/11	Criuleni,	Cimișeni.	Folosirea	a	2	sigilii	pentru	urne.	Președintele	BESV	a	afirmat	că	
nu	a	ştiut.	

• SV	21/21	Criuleni,	Ratuș.	De	la	deschiderea	SV,	2	urne	au	fost	sigilate	incorect	și	doar	cu	3	
sigilii.	Președintele	a	motivat	aceasta	prin	faptul	că	sigiliile	s-au	rupt.	
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c)	Lipsa	materialelor	necesare	în	secția	de	votare.	Lipsește	cel	puțin	unul	din	următoarele	
materiale:	 listele	 electorale,	 buletinele	 de	 vot,	 ștampila	 rotundă	 cu	 numărul	 biroului	
electoral,	 ștampilele	 cu	 inscripția	 ”Votat”,	 ”Anulat”,	 ștampila	 specială	 ”Alegeri	
24.02.2019”,	sigilii	pentru	urne	de	vot	–	5	cazuri.	
• SV	37/10	Răzeni,	Bardar.	A	fost	furată	ștampila	cu	inscripția	”Votat”	de	către	un	alegător.	S-

a	depistat	post	factum.	Pentru	ștampilele	rămase	s-au	luat	măsuri	de	siguranță,	au	fost	legate	
cu	ață.	Inițial	erau	3	ștampile	VOTAT,	au	rămas	doar	2.	Președintele	BESV	a	raportat	situația	
creată.	

• SV	18/23,	Orhei,	Isacova.	La	ora	15:30,	s-a	constatat	că	a	dispărut	ștampila	de	vot	dintr-o	
cabină	de	vot.	Președintele	BESV	afirmă	că	a	întocmit	prompt	un	act	de	constatare.	La	ora	
16:42,	ștampila	a	fost	găsită.	

• SV	 22/15	 Ialoveni,	 Dănceni.	A	 fost	 deteriorată	 ștampila	 de	 vot	 de	 către	 un	 alegător,	 s-a	
dezlipit	baza	cu	votat,	prin	urmare	a	fost	deteriorat	și	buletinul	de	vot,	ulterior	s-a	anulat	
buletinul	și	alegătorului	i	s-a	oferit	altul.	Președinta	BESV	a	înlocuit-o	cu	alta.	

• SV	46/18	Ceadîr-Lunga,	 Baurci.	A	 fost	 constatat	 că	 în	 SV	 nu	 este	 registru	 de	 contestație.	
Președintele	BESV	nu	a	motivat	aceasta	din	motiv	că	nu	cunoaște	limba	română.	

	
d)	Acte	de	violență	sau	intimidări	ale	alegătorilor,	sau	altor	persoane	–	39	cazuri	

• SV	16/33,	Ungheni,	 Sculeni.	 La	 ora	 11:01,	 un	 reprezentant	 al	 PPȘ	 a	 sărit	 la	 bătaie	 la	 un	
alegător,	la	aproximativ	80	metri	de	la	secția	de	votare.	Au	intervenit	martorii	și	poliția.	

• SV	30/16	Chișinău,	 Ciocana.	Observator	 de	 la	PPȘ	 stătea	 în	 fața	 urnei	 de	 vot	 și	 intimida	
alegătorii.	Președintele	BESV	i-a	făcut	observație.	

• SV	 46/18	 Ceadîr-Lunga,	 Baurci.	În	 intervalul	 de	 timp	 05-11.30,	 candidatul	 independent	
Cadîn	Grigorii,	a	intrat	în	SV	și	a	făcut	scandal	către	membrii	BESV,	pe	motivul	că	unul	dintre	
aceștia,	stă	lângă	urna	de	vot.	

• SV	27/13,	Chișinău,	Buiucani.	Începând	cu	ora	9:00	observatorul	din	partea	PPȘ	împiedică	
membrilor	 BESV,	 le	 face	 observații	 cu	 privire	 la	 regulile	 de	 activitate,	 a	 solicitat	 ca	
președintele	BESV	sa-i	ofere	translator	în	limba	rusă.	A	acuzat	de	faptul	că	membrii	BESV	nu	
au	dreptul	sa	întrebe	alegătorii	dacă	vor	să	voteze	în	baza	tuturor	celor	4	buletine	de	vot.	
Observatorul	manifestă	comportament	agresiv.	

• SV	32/13	Chișinău,	Budești.	În	SV	a	intrat	o	persoana	în	stare	de	ebrietate,	care	s-a	purtat	
agresiv	față	de	membrii	BESV	și	alegători.	Acesta	a	fost	scos	din	SV.	

• SV	42/38	Cantemir,	Raicu.	Între	membrii	BESV	a	apărut	un	conflict.	Un	membru	al	BESV	
(desemnat	de	PSRM)	pe	nume	Grigore	Tudos,	nu	permite	președintelui	BESV	să	vadă	listele	
electorale	cu	numărul	persoanelor	care	au	votat,	pentru	raportul	către	CEC	de	la	orele	12.00.	
S-au	implicat	și	restul	membrilor	BESV.	

• SV	10/15,	Bălți,	Bălți.	La	ora	14:20	o	persoană	în	stare	de	ebrietate	a	intrat	în	SV,	strigând	în	
gura	mare	că	vrea	să-l	voteze	pe	Usatîi.	Președintele	i-a	solicitat	să	se	calmeze,	acordându-i	
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dreptul	de	a	vota.	După	ce	a	votat,	 acesta	a	pus	buletinele	 în	buzunar,	 având	 intenția	 să	
părăsească	 SV.	 Președintele	 BESV	 i-a	 interzis.	 După	 aceasta,	 alegătorul	 a	 plecat,	 apoi	 a	
revenit	și	a	solicitat	să-i	fie	restituite	buletinele	dat	fiind	faptul	că	are	nevoie	de	acestea	ca	
dovadă.	A	fost	chemată	poliția.	

• SV	18/43	Orhei,	Mana.	La	ora	14:38,	au	apărut	altercații	între	alegători	și	reprezentanți	ai	
PPȘ	din	cauza	că	ultimii	făceau	agitației	lângă	SV.	

• SV	28/2,	 Chișinău,	 Rîșcani.	 Unul	din	 candidații	 de	 pe	 circumscripția	 28	 (neidentificat	 de	
observator)	a	vandalizat	bannerul	candidatului	Blocului	ACUM,	A.	Slusari.	 În	rezultat,	s-a	
iscat	un	conflict	verbal,	după	care	domnul	Slusari	a	chemat	poliția	și	candidatul	ce	a	provocat	
conflictul	a	plecat.	

• SV	10/13,	 Bălți,	 Bălți.	La	ora	 8:39,	 dat	 fiind	 faptul	 că	 alături	 este	 amplasată	 o	 SV	 pentru	
regiunea	 transnistreană,	 au	 venit	 să	 voteze	 alegătorii	 din	 Transnistria.	 Aceștia	 au	 făcut	
zarvă,	se	purtau	agresiv	cu	membrii	BESV	și	solicitau	sa	voteze	în	SV	10/13	din	motiv	că	în	
aceasta	nu	erau	rânduri,	iar	la	cea	de	alături	era	foarte	aglomerat	și	rânduri	mari.	

• SV	 40/20	 Cimișlia,	 Bașcalia.	În	 jurul	 orei	 15:00,	 a	 survenit	 o	 ceartă	 între	 observatorul	
Blocului	ACUM	și	observatorul	PN.	Cel	din	urmă	a	fost	insultat	de	către	observatorul	de	la	
ACUM.	 În	urma	acestui	 incident,	 a	 fost	 implicată	 și	poliția.	Președinta	BESV	a	anunțat	 că	
observatorului	de	 la	 ACUM	 i-a	 fost	 retrasă	 legitimația	 de	 observator.	 Respectiv,	 acesta	 a	
plecat	din	SV.	

• SV	33/3	Chișinău,	Codru.	Reprezentantul	cu	drept	de	vot	consultativ	din	partea	PSRM,	a	scris	
contestație	(sesizare)	împotriva	observatorului	și	reprezentanților	Blocului	ACUM,	pentru	
faptul	că	fac	presiuni	asupra	alegătorilor	și	se	comportă	neadecvat	cu	ceilalți	observatori.	

• SV	37/26	Răzeni,	Misovca.	O	persoană	în	stare	de	ebrietate	a	venit	să	voteze,	s-a	indignat	de	
faptul	că	nu	putea	să	voteze	deoarece	reședința	era	în	altă	parte,	a	început	să	se	comporte	
inadecvat,	să	vorbească	necenzurat.	Cei	aflați	în	secție	s-au	speriat.	

• SV	37/2	Răzeni,	Răzeni.	A	intrat	o	persoană	în	stare	de	ebrietate	în	incinta	sălii	de	votare,	s-
a	aflat	mai	mult	de	10	min,	a	făcut	gălăgie	și	scandal.	

• SV	48/018	Transnistria,	Ștefan	Vodă.	Din	cauza	aglomerației,	persoanele	care	stau	în	rând	
și	așteaptă	să-și	exercite	dreptul	la	vot	se	bruschează,	se	împing,	cad,	se	ceartă.	Poliția	s-a	
apropiat	la	fața	locului	și	încearcă	să	calmeze	situația	și	să-i	rețină	la	intrarea	în	SV.	

• SV	15/25,	Călărași,	Condrătești.	La	15.20,	la	momentul	când	membrii	BESV	au	declarat	că	
intenționează	să	plece	cu	urna	mobilă,	observatorii	PPȘ	și	PSRM	și-au	manifestat	intenția	că	
vor	 să	 însoțească	 membrii	 BESV.	 Președintele	 BESV,	 în	 mod	 agresiv,	 le-a	 declarat	 că	
partidele	 trebuie	singuri	să-și	asigure	transport.	La	 întrebarea	privind	modul	 în	care	vor	
comunica	privind	ruta	prin	localitate,	președintele	BESV	a	declarat	că-și	pot	lua	lista	celor	
care	au	depus	 solicitare	de	votare	 la	 locul	 aflării.	 În	 rezultat,	 cu	urna	mobilă	au	plecat	2	
observatori,	iar	restul	au	rămas	în	SV.	

• SV	16/33,	Ungheni,	Sculeni.	La	ora	11:00,	în	ograda	secției	de	votare,	doi	agitatori	ai	PSRM	
în	stare	de	ebrietate	îndemnau	insistent	un	alegător	să	voteze.	Ulterior,	un	alt	reprezentant	
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al	PSRM	(fără	semne	de	vizibilitate)	s-a	apropiat,	a	discutat	cu	agitatorul	PSRM	care	era	in	
stare	de	ebrietate	mai	avansată,	insistând	să-i	scoată	scurta	cu	însemnele	PSRM.	Poliția	nu	a	
fost	chemată.	

• SV	14/16,	Telenești,	Chițcanii	Vechi.	La	ora	13:03,	în	incinta	SV	a	intrat	un	reprezentant	al	
PSRM.	 Reprezentanții	 Blocului	 ACUM	 s-au	 revoltat	 față	 de	 observatorul	 Promo-LEX	 cu	
acuzații	privind	 faptul	că	 îi	permite	reprezentantului	PSRM	să	stea	 în	 incintă.	 În	rezultat,	
aceștia	i-au	luat	telefonul	pentru	scurt	timp,	din	care	cauză	observatorul	Promo-LEX	nu	a	
reușit	să	facă	poze	pentru	a	documenta	cazul.	

• SV	 15/55,	 Călărași,	 Rădeni.	 La	 ora	 20:38,	 o	 persoană	 a	 intrat	 în	 SV	 cu	 legitimație	 de	
observator	de	la	PPȘ.	Dat	 fiind	 faptul	că	 în	SV	respectivă	se	aflau	deja	2	observatori	PPȘ,	
acestuia	i	s-a	solicitat	să	plece.	Observatorul	PPȘ	vizat	și-a	exprimat	agresiv	nemulțumirea.	

• SV	16/33,	Ungheni,	Sculeni.	La	ora	19:01,	un	alegător	s-a	luat	la	harță	cu	un	reprezentant	al	
PSRM	la	o	distanță	de	80	de	metri	de	SV.	A	intervenit	poliția.	

• SV	16/7,	Ungheni,	Ungheni.	La	ora	15:00,	un	alegător	a	intrat	în	cabina	de	vot	și	a	găsit	acolo	
un	buletin	de	vot	gol,	necompletat.	A	ieșit	din	cabina	și	demonstrativ	l-a	rupt	și	a	intrat	în	
dispută	 cu	membrii	BESV	 invocând	că	nu	există	nici	o	evidență.	 Incidentul	 a	degradat	 în	
măsură	 în	 care	 a	 fost	 chemată	 poliția,	 fiind	 întocmit	 un	 proces-verbal	 cu	 privire	 la	
contravenție,	persoana	fiind	dusă	la	poliție.	

• SV	18/1,	Orhei,	Orhei.	La	ora	18:11,	un	alegător	în	stare	de	ebrietate	s-a	reținut	în	secția	de	
votare,	 abordând	observatorii	 cu	 subiecte	de	discuție	neîntemeiate.	Aceștia	 împreună	cu	
președintele	BESV	au	insistat	ca	bărbatul	să	iasă	din	secția	de	votare.	Procesul	de	votare	nu	
a	avut	de	suferit	în	urma	acestei	situații.	

• SV	18/43,	Orhei,	Mana.	La	ora	19:30,	un	cetățean	în	stare	de	ebrietate,	s-a	arătat	revoltat	de	
imposibilitatea	 de	 a	 vota	 la	 SV	 respectivă	 (de	 facto,	 avea	 adresa	 de	 reședință	 într-o	 altă	
localitate).	Președintele	BESV	l-a	convins	să	părăsească	SV	pentru	a	nu	perturba	procesul	de	
votare.	Afară,	individul	a	sărit	violent	asupra	polițistului	care	l-a	întâlnit.	

• SV	16/37,	Ungheni,	Todirești.	La	ora	17:20,	un	alegător	în	stare	de	ebrietate	a	agresat	verbal	
un	membru	BESV.	În	rezultat,	a	fost	necesară	solicitarea	intervenției	poliției,	agresorul	fiind	
evacuat	din	incinta	SV.	

• SV	 1/24,	 Briceni,	 Drepcăuți.	La	 ora	 15:30,	 din	motive	 neclare,	 primarul	 a	 agresat	moral	
membrii	BESV	care	au	fost	cu	urna	mobilă.	Acesta	i-a	atacat	la	intrare	în	casa	unei	persoane	
ce	a	solicitat	votarea	la	locul	aflării.	

• SV	 3/48,	 Edineț,	 Trinca.	 În	 apropierea	 SV	 a	 fost	 observat	 un	 grup	 de	 persoane	 care	
manifestau	un	comportament	agresiv,	inclusiv	cu	folosirea	unei	bâte.	La	fața	locului	a	venit	
și	 candidatul	 PSRM	 în	 CU	 3,	 Melnic	 Nicolai,	 pentru	 a	 clarifica	 situația.	 S-a	 implicat	 și	
observatorul	Promo-LEX	pentru	a	aplana	situația.	La	scurt	timp,	situația	a	fost	soluționată.	

• SV	5/4,	Glodeni,	Glodeni.	Persoane	necunoscute	au	vandalizat	un	billboard	al	PDM,	amplasat	
la	aproximativ	30	m	de	la	SV.	
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• SV	10/6,	Bălți,	Bălți.	La	ora	22:27,	a	fost	înregistrat	un	conflict	în	procesul	de	numărare	a	
voturilor,	unde	un	observator	PPȘ	a	zis	că	nu	sunt	100	de	buletine	de	vot	adresate	partidului	
său	 și	 că	 acesta	 a	 numărat	 doar	 92	 și	 88	 de	 buletine	 de	 vot.	 Drept	 urmare,	 al	 doilea	
observator	PPȘ	a	 început	un	conflict	pe	motiv	că	sunt	 încălcate	drepturile	partidului	său.	
După	aceasta,	a	început	să	înjure	toți	membrii	BESV	și	observatorii	prezenți.	Apoi,	acesta	a	
vrut	să	părăsească	SV,	dar	președintele	BESV	nu	i-a	permis	să	părăsească	SV.	

• SV	 1/	 24	 Briceni,	 Drepcăuți.	Aproximativ	 la	 ora	 15:30,	membrul	 BESV	 a	 plecat	 cu	 urna	
mobilă,	 timp	în	care	a	 fost	ofensată	și	 intimidată	de	către	Primarul	din	Drepcăuți,	acesta	
argumentând	că	„pentru	ce	se	mai	face	votarea	dacă	el	nu	o	să	ia	suficiente	voturi”.	Membrul	
BESV	 s-a	 adresat	 soțului,	 care	 ulterior	 a	 fost	 bătut	 de	 către	 primar.	 Pe	 acest	 caz,	 a	 fost	
sesizată	poliția.	

• SV	4/32	Rîșcani,	Pociumbeni.	Aproximativ	la	orele	13:50	membrul	BESV	Ioniță	Dumitru,	în	
apropierea	secției	de	votare	a	avut	un	conflict	cu	 insulte	cu	candidatul	 Iurie	Urzică,	după	
care	a	fost	chemată	poliția.	Membrul	BESV	a	trecut	un	test	de	alcoolemie	care	a	arătat	că	are	
0,52	promile.	Pe	cazul	dat	a	fost	depusă	o	sesizare	de	către	președintele	BESV	și	membrul	
Ioniță	Dumitru	a	fost	suspendat	din	funcție.	Cazul	dat	a	fost	înregistrat	la	poliție.	

	
e)	Zvonuri,	tentative	sau	chiar	situații	de	recompense	materiale	sau	bănești	oferite	
alegătorilor	în	perimetrul	şi/sau	în	apropierea	secției	de	votare	pentru	a	determina	
alegerea	alegătorilor	–	59	cazuri	
• SV	21/38	Criuleni,	Slobozia	–	Dușca.	Aproximativ	la	ora	8.40	după	ce	a	votat	o	doamnă	în	

vârstă,	 la	 ieșirea	 din	 secția	 de	 votare,	 o	 altă	 doamnă,	 care	 e	 observator	 din	 partea	 unui	
concurent	 neidentificat,	 s-a	 apropiat	 de	 ea,	 i-a	 mulțumit,	 a	 discutat	 câteva	 minute	 și	 a	
transmis	în	mână	ceva.	Sunt	suspiciuni	că	e	o	sumă	de	bani.	Incidentul	a	fost	observat	de	pe	
fereastră.	Președintele	BESV	nu	a	reacționat.	

• SV	 30/16	 Chișinău,	 Ciocana.	 Au	 fost	 oferite	 recompense	 materiale	 din	 partea	
reprezentanților	PPȘ,	la	o	distanță	de	70	m	de	la	incinta	SV.	Incidentul	a	avut	loc	aproximativ	
la	ora	9:10	și	e	în	proces	de	soluționare.	Președintele	secției	de	votare	a	chemat	poliția.	

• SV	21/21	Criuleni,	Criuleni	–	Centru.	Aproximativ	între	orele	8.30-9.00,	reprezentanți	din	
partea	PDM	împărțeau	alegătorilor	pungi	cu	conținut	neidentificat.	Observatorii	din	partea	
altor	partide,	cât	și	un	membru	al	BESV	au	reacționat	și	le-au	informat	să	nu	fie	lângă	secția	
de	votare.	Ei	s-au	deplasat	aproximativ	la	100	m	distanță.	

• SV	 21/6	 Criuleni,	 Mălăieși.	Suspiciuni	 de	 oferire	 a	 unor	 recompense	 materiale	 pentru	
alegători	din	partea	agitatorilor	PPȘ,	aproximativ	de	la	ora	9.31	până	la10.30.	

• SV	15/2,	Călărași,	Călărași.	La	ora	08:50,	în	afara	secției	de	votare	(aproximativ	la	o	distanță	
de	100	metri),	reprezentanții	PPȘ	s-au	situat	 în	ograda	unei	persoane,	cu	sacoșe	pline	cu	
conținut	 necunoscut.	 Membrii	 BESV	 au	 anunțat	 polițistul.	 În	 rezultat,	 aceștia	 au	 fost	
înlăturați.	



 

 44 

Blocul ACUM 

Platforma DA și PAS 

www.acum.md 

• SV	27/16,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	08:50,	în	incinta	SV	a	intrat	un	alegător	și	a	informat	
observatorul	 că	 reprezentanții	 PPȘ	 distribuie	 cadouri	 (niște	 cutiuțe	 cu	 conținut	
neidentificat).	După	implicarea	președintelui	BESV	–	aceștia	au	plecat.	

• SV	 15/57,	 Călărași,	 Sinești.	 La	 ora	 09:25,	 în	 afara	 SV,	 reprezentanții	 PPȘ	 distribuie	
alegătorilor	sacoșe	cu	un	conținut	neidentificat.	

• SV	13/60	Rezina,	Trifești.	La	ora	09:20,	la	o	distanță	de	50	m	de	SV,	un	reprezentant	al	PDM	
a	discutat	cu	un	alegător	până	la	intrarea	acestuia	în	SV.	După	ce	acesta	a	intrat	în	SV,	a	votat	
și	a	ieșit	din	SV,	reprezentantul	PDM	a	discutat	iarăși	cu	el,	oferindu-i	un	pachețel.	

• SV	14/4	Telenești,	Mihălașa.	Începând	cu	ora	09:22,	 în	apropierea	SV,	un	reprezentant	al	
PDM	discută	cu	un	grup	de	alegători,	sunt	suspiciuni	rezonabile	că	este	vorba	de	o	situație	
de	 recompense	 materiale	 sau	 bănești	 dat	 fiind	 faptul	 că	 după	 ce	 alegătorii	 ies	 din	 SV	
reprezentanții	PDM	îi	însoțesc	la	un	loc	dosit	(după	un	gard).	

• SV	15/55,	Călărași,	Rădeni.	La	ora	09:57,	reprezentanții	PPȘ,	în	preajma	SV,	au	parcat	două	
mașini	și	distribuie	pungi	cu	conținut	necunoscut	alegătorilor.	Deși	președintele	BESV	a	fost	
informat,	acesta	nu	a	reacționat.	

• SV	39/2	Sărata	Galbenă,	Sărata	Galbenă.	A	fost	chemat	polițistul	la	solicitarea	primarului,	
pentru	a	împiedica	afișarea	unui	placat	și	distribuirea	pungilor	cu	logo-ul	partidului	ŞOR.	
OTS	a	auzit	că	în	pungi	erau	jucării.	Altă	informație	despre	conținutul	pungilor	nu	știe.	

• SV	40/45	Cimișlia,	Topala.	OTS	a	auzit	zvonuri	precum	că	reprezentanții	PDM	în	apropierea	
SV,	în	incinta	unui	magazin,	consumă	împreună	cu	alegătorii	băuturi	alcoolice.	Deplasându-
se	la	magazinul	în	cauză,	OTS	a	văzut	o	persoană	îmbrăcată	în	vestimentație	cu	simbolica	
PDM.	

• SV	45/7	Comrat,	Comrat.	Un	alegător,	demonstrativ	s-a	apropiat	de	OTS	și	i-a	prezentat	o	
sumă	bănească	(circa	500	MDL)	și	a	comunicat	faptul	că	a	câștigat	acești	bani,	pentru	că	a	
votat.	La	întrebarea	OTS	de	unde	a	primit	acești	bani,	alegătorul	s-a	eschivat	de	la	răspuns	
și	a	părăsit	SV.	

• SV	44/5	Taraclia,	Taraclia.	Zece	persoane	prezentându-se	la	SV	au	comunicat	OTS,	despre	
propunerea	de	 recompensă,	pe	 care	au	primit-o	din	partea	 reprezentanților	PPȘ,	 care	 se	
aflau	 în	apropierea	SV.	Persoanele	 în	cauză	propuneau	o	recompensă	în	sumă	de	200	lei,	
pentru	fiecare	vot	în	 favoarea	PPȘ.	Problema	în	cauză	nu	a	fost	comunicată	președintelui	
BESV.	

• SV	27/6,	Chișinău,	Buiucani.	Aproximativ	la	orele	10:50,	la	50	m	de	secția	de	votare,	a	fost	
identificat	un	microbuz	alb	al	partidul	PPȘ	din	 care	erau	descărcate	produse	alimentare.	
Șoferii	au	declarat	că	aceste	produse	alimentare	trebuie	duse	într-un	apartament.	

• SV	48/008	Transnistria,	Anenii	Noi.	După	ce	și-a	exprimat	dreptul	la	vot,	un	alegător	care	se	
afla	 printre	 cei	 transportați	 în	mod	organizat,	 s-a	 întors	 în	 SV	 și	 a	 solicitat	 20	 de	dolari.	
Conform	celor	declarate	de	alegător,	la	exprimarea	votului	pentru	candidatul	independent	
Melnic	Viorel	se	oferă	recompensa	menționată.	
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• SV	48/013	Transnistria,	 Căușeni.	Un	 alegător	a	 comunicat	 că	 în	 urma	 exprimării	 votului	
pentru	candidatul	Melnic	se	oferă	recompensă	400	de	lei.	

• SV	48/017	Transnistria,	Hagimus.	Cel	puțin	3	alegători	au	declarat	că	pentru	votul	pentru	
candidatul	PDM	se	oferă	recompensă	de	20	dolari.	

• SV	40/4	Cimișlia,	Cimișlia.	După	ce	a	votat,	un	alegător	a	informat	observatorii	că	„la	poarta	
grădiniței	 se	 plătește”.	 OTS	 a	 comunicat	 că	 pe	 teritoriul	 grădiniței	 respective,	 se	 află	
reprezentanții	PPȘ	și	PDM.	

• SV	9/22,	Bălți.	La	ora	10.20	alegătorii	au	comunicat	membrilor	BESV	și	persoanelor	aflate	în	
secția	de	votare	că	în	apropierea	SV	(la	50	m	de	SV)	se	oferă	recompense	bănești,	din	partea	
PDM,	PSRM,	PPȘ.	Suma	acordată	a	fost	între	50	și	100	de	lei.	Președintele	BESV	a	comunicat	
că	nu	acționează	deoarece	se	află	la	50	m	de	SV.	

• SV	49/11	Rusia,	Moscova.	
• SV	50/63	Portugalia,	Setubal.	
• SV	 13/11,	 Rezina,	 Rezina.	 La	 ora	 13:15,	 la	 o	 distanță	 de	 aproximativ	 50	 m	 de	 la	 SV,	

reprezentanții	 PDM	 împart	 alegătorilor	 pungi	 cu	 conținut	 neidentificat	 (posibil	 poze	 ale	
candidatului	PDM	în	CU,	poză	cu	3	trandafiri	și	alte	materiale	electorale).	

• SV	 14/3,	 Telenești,	 Telenești.	La	 orele	 12:45,	 alegatorii	 care	 intră	 în	 SV	 comunică	 că	
reprezentanții	 PDM,	 care	 se	 află	 într-un	 autocar	 lângă	 SV,	 dau	 recompense	 bănești	
alegătorilor.	

• SV	15/58	Călărași,	Sipoteni.	La	ora	13:40,	în	mașina	cu	numere	de	înmatriculare	CKI731	de	
lângă	SV,	o	doamnă	face	o	listă	cu	cei	care	au	votat	pentru	PPȘ,	iar	în	pliantele	partidului	
pare	a	transmite	bani	acestor	alegători.	

• SV	 18/4,	 Orhei,	 Orhei.	 La	 ora	 11:50,	 reprezentanții	 PPȘ	 distribuie	 fulare,	 genți	 și	 alte	
materiale	cu	caracter	electoral	în	fața	SV.	

• SV	 14/23,	 Telenești,	 Codrul	 Nou.	 Aproximativ	 pe	 la	 ora	 12:27,	 un	 grup	 de	 activiști	 PPȘ	
(purtau	haine	cu	logouri	corespunzătoare)	ofereau	băuturi	calde	(ceai,	cafea)	alegătorilor.	
Ei	se	aflau	la	o	distanță	de	100	m	de	la	SV.	

• SV	10/38,	Bălți,	Octeabriscoe.	La	ora	13:44,	a	 fost	observat	un	microbuz	de	culoare	albă,	
Wolkswagen	T4,	de	la	PPŞ,	din	care	șoferul	scotea	produse	și	le	ducea	la	biserica	ce	se	afla	
după	SV.	După	votare,	alegătorii	se	duceau	la	biserică,	se	apropiau	lângă	autocar,	petreceau	
acolo	ceva	timp,	după	care	plecau	cu	produse.	

• SV	12/9,	Sîngerei,	Lipovanca.	La	ora	09:40,	un	alegător	a	comunicat	observatorului	că	i	s-a	
pozat	buletinul	de	identitate	de	către	membrii	PPȘ	în	cadrul	unei	călătorii	la	Orhei	Land,	sub	
pretextul	că	vor	obține	niște	card-uri	pe	care	vor	fi	imprimate	și	pozele	acestora.	În	seara	
zilei	de	astăzi	ar	trebui	să	se	întâlnească	într-un	loc	anumit	pentru	a-și	ridica	card-urile	pe	
care	va	fi	suma	de	1000	MDL,	cu	condiția	că	acesta	va	vota	pentru	PPȘ.	
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• SV	 21/16	 Criuleni,	 Coșernița.	La	 13.30	 s-au	 auzit	 zvonuri	 că	 în	 afara	 secției	 de	 votare	
reprezentanți	ai	PPȘ	împart	remunerări	de	500	lei	alegătorilor	pentru	a-i	vota.	Președintele	
BESV	a	ieșit	sa	vadă,	dar	ei	deja	nu	mai	erau.	

• SV	 35/12	 Căușeni,	 Coșcalia.	Mai	 în	 deal	 de	 secția	 de	 votare	 este	 o	 mașină	 de	 marca	
WolksWagen	(fotografii	 la	OTL)	la	care,	din	auzite,	se	oferă	recompense	bănești	pentru	a	
vota	PDM.	

• SV	35/4	Căușeni,	Căușeni.	Zvon	că	o	doamnă	achită	100	lei	pentru	vot	din	partea	PDM.	Poliția	
s-a	implicat,	doamna	a	fost	dusă	la	SV,	a	depus	declarație	după	care	a	revenit	în	preajma	SV.	

• SV	30/15	Chișinău,	Ciocana.	Un	alegător	a	anunțat	că	în	raza	de	100m	este	un	autobuz	care	
oferă	recompense	bănești	alegătorilor	simpatizanți	ai	PPȘ.	Președintele	a	zis	ca	nu	intervine	
deoarece	nu	este	în	perimetrul	interzis.	Suma	nu	se	știe.	Autobuzul	nu	se	vede.	

• SV	30/23	Chișinău,	Ciocana.	A	fost	identificată	o	mașină	de	culoare	albastră	de	la	partidul	
PDM	care	împărțea	alegătorilor	pachete	cu	simbolul	PDM.	

• SV	30/22	Chișinău,	Ciocana.	A	fost	identificată	o	mașină	de	culoare	albastră	de	la	partidul	
PDM	care	împărțea	alegătorilor	pachete	cu	simbolul	PDM.	

• SV	21/30	Criuleni,	Măgdăcești	–	Sud.	La	ora	10.00	în	secția	de	votare	a	intrat	o	persoană	și	
a	 anunțat	 că	 la	 stație	 este	 o	 persoana	 ce	 face	 agitație	 electorală,	 care	 are	 o	 lista	 și	 ceva	
transmite	alegătorilor.	Stația	se	află	cam	la	20-30	m	de	secție.	

• SV	35/12	Căușeni,	Coșcalia.	În	 imediata	apropiere	de	 secția	de	votare	 este	un	automobil	
Volkswagen	la	care,	din	auzite,	se	oferă	recompense	bănești	pentru	a	vota	PDM.	

• SV	 45/1	 Comrat,	 Comrat.	Un	 alegător	 s-a	 apropiat	 de	 OTS	 și	 a	 comunicat	 faptul	 că	 un	
reprezentant	al	PPȘ	i-a	propus	recompensa	în	sumă	de	1000	de	lei,	pentru	un	vot	în	favoarea	
partidului	respectiv.	 Incidentul	a	avut	loc	 în	apropiere	de	SV,	aproximativ	 la	50	de	metri,	
unde	 sunt	 parcate	 mașinile	 reprezentanților	 PPȘ.	 Alegătorul	 a	 comunicat	 că	 a	 refuzat	
recompensa.	

• SV	33/6	Chișinău,	Durlești.	Soția	unui	observator,	 lucrătoare	 la	magazinul	de	 lângă	SV,	 a	
comunicat	 acestuia	 că	 primara	 de	 Durlești	 a	 schimbat	 o	 sumă	 de	 bani	 în	 bancnote	mai	
mărunte.	

• SV	34/35	Anenii	Noi,	Țînțăreni.	Zvonuri	precum	că	simpatizanții	PPȘ	achită	persoane	pentru	
ca	să	le	voteze.	Vânzătoarea	din	magazinul	de	alături	a	spus	că	se	dă	100	lei	pentru	vot.	

• SV	48/020	Transnistria,	 Ștefan	Vodă.	Persoanele	 care	 au	 fost	 aduse	 în	mod	 organizat	 la	
această	SV	au	comunicat	că	alegătorii	primesc	20	de	dolari	pentru	fiecare	vot	în	favoarea	
PSRM.	

• SV	47/004	Transnistria,	Criuleni.	Alegătorilor,	care	au	fost	aduși	în	mod	organizat	la	această	
SV,	din	spusele	acestora,	li	s-a	promis	că	vor	fi	remunerați	pe	drum	înapoi	spre	vamă	cu	400	
de	lei	pentru	fiecare	vot.	
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• SV	47/021	Transnistria,	Sănătăuca.	Suspiciuni	de	oferire	a	unor	recompense	materiale,	în	
cuantum	de	 400	 lei,	 pentru	 alegători	 care	 au	 fost	 aduși	 în	mod	 organizat	 la	 această	 SV,	
aproximativ	la	ora	12.58.	

• SV	 47/014	 Transnistria,	 Oxentea.	 Aproximativ	 la	 ora	 13.00,	 mai	 mulți	 alegători	 au	
comunicat	că	în	schimbul	acordării	votului	pentru	candidatul	Oleinic	și	PSRM,	probat	prin	
poza	buletinului	de	vot	și	mâna	alegătorului,	vor	primi	câte	20	de	dolari.	Alegătorii	au	fost	
aduși	în	mod	organizat,	respectiv	șoferul	va	primi	și	el	recompensă	20	de	dolari	pentru	că	a	
adus	persoanele	în	cauză.	

• SV	13/27,	Rezina,	Saharna.	La	ora	09:50,	la	o	distanță	de	20	m	de	la	SV,	se	aflau	3	persoane	
din	partea	PPȘ	care	aveau	asupra	sa	o	listă	cu	numele	mai	multor	alegători.	La	solicitarea	
observatorului	din	echipa	mobilă,	reprezentanții	PPȘ	au	răspuns	că	doar	monitorizează	cine	
au	 votat,	 iar	 în	 caz	 de	 necesitate,	 să	 dețină	 lista	 celor	 pe	 care	 trebuie	 sa	 îi	 aducă	 la	 SV.	
Reprezentanții	PDM	care	se	aflau	 în	apropiere	au	oferit	 informații	precum	că	persoanele	
respective	au	oferit	 alegătorilor	 câte	100	 lei.	Observatorul	Promo-LEX	a	 sesizat	membrii	
BESV	care	au	declarat	ca	a	fost	deja	chemată	poliția,	dar	nu	au	putut	confirma	acest	zvon.	

• SV	10/3,	Bălți,	Bălți.	La	orele	14:40,	membrii	PSRM	cu	un	automobil	se	aflau	în	apropierea	
SV.	OTS	a	observat	că	periodic	de	mașina	acestora	se	apropiau	alegători	cărora	li	se	oferea	
ceva	(neidentificat).	Unii	alegători	acceptau	oferta,	iar	alții	refuzau.	Președintele	BESV	fie	că	
nu	cunoștea	despre	ceea	ce	se	petrece,	fie	nu	a	dorit	să	se	implice.	

• SV	10/17,	Bălți,	Bălți.	Observator	acreditat	în	BESV,	în	mod	personal,	a	acordat	o	sumă	de	
bani	unui	alegător	după	ce	acesta	din	urmă	a	votat.	OTS	a	observat	vizual	suma	de	bani	dar	
nu	cunoaște	care	este	suma	totală	(nu	știe	de	fapt	care	a	fost	scopul	acestor	bani).	Această	
transmitere	 a	 banilor	 a	 avut	 loc	 în	 incinta	 secției	 de	 votare.	 OTS	 nu	 cunoaște	 numele	
observatorului	și	nici	partidul	or	candidatul	pe	care	acesta	îl	reprezintă.	Acest	incident	a	fost	
văzut	 și	 de	 alți	 observatori,	 însă	 nici	 unul	 din	 aceștia	 nu	 au	 sesizat	 membrii	 BESV	 pe	
marginea	acestui	caz.	

• SV	 10/17,	 Bălți,	 Bălți.	 La	 ora	 17:30	 a	 fost	 raportat	 un	 incident	 referitor	 la	 o	 persoană	
neautorizată	care	a	intrat	în	SV	și	s-a	așezat	alături	de	observatori,	argumentând	că	și	el	este	
observator	(avea	la	piept	un	ecuson	întors	pe	verso,	astfel	încât	nu	se	vedea	ce	este	scris	pe	
acesta).	S-a	aflat	in	SV	aproximativ	o	oră,	fără	a	fi	documentat	și	înregistrat	de	președintele	
BESV.	Între	timp,	acesta	a	acordat	o	sumă	de	bani	unui	alegător	după	ce	acesta	din	urmă	a	
votat.	Observatorul	Promo-LEX	a	observat	banii,	dar	nu	cunoaște	care	este	suma	totală	(nu	
știe	de	fapt	care	a	fost	scopul	acestor	bani).	Această	transmitere	a	banilor	a	avut	loc	în	incinta	
SV.	 La	 momentul	 când	 președintele	 BESV	 a	 încercat	 să	 afle	 de	 ce	 partid	 acesta	 a	 fost	
acreditat,	persoana	 respectivă	 a	declarat	 că	 imediat	va	 suna	o	persoană	care	va	 clarifica	
situația,	ieșind	din	incinta	SV.	Acesta	însă	nu	s-a	mai	întors.	

• SV	13/60,	Rezina,	Trifești.	La	ora	17:10,	la	50	m	de	SV,	în	barul	localității,	se	afla	primarul	
satului	în	geacă	PDM	și	încă	2	reprezentanți	ai	acestui	partid.	Doi	alegători	prezenți	și	ei	în	
local	au	solicitat	primarului	să-i	servească	cu	coniac,	așa	cum	a	promis	că	va	proceda	în	cazul	
în	 care	 aceștia	 vor	 vota	 pentru	 candidatul	 care	 le-a	 fost	 indicat.	 Primarul	 a	 realizat	
solicitarea.	



 

 48 

Blocul ACUM 

Platforma DA și PAS 

www.acum.md 

• SV	 27/02,	 Chișinău,	 Buiucani.	 În	 perioada	 11:00	 –	 15:00,	 reprezentanții	 PPȘ	 se	 aflau	 în	
preajma	SV	de	unde	împărțeau	ceai	alegătorilor	pentru	a	se	încălzi.	

• SV	28/2,	Chișinău,	Rezina.	 Începând	cu	ora	19:45,	reprezentanții	PPȘ	repartizau	hrișcă	și	
conserve	 la	 alegători.	 A	 fost	 chemată	 poliția	 la	 fața	 locului,	 se	 întocmește	 proces	 verbal.	
Președintele	BSEV	nu	a	reacționat.	

• SV	12/14,	Sîngerei,	Slobozia	Măgura.	La	ora	19:36,	 în	apropiere	de	SV	se	afla	o	mașină	a	
reprezentanților	PPȘ.	În	scurt	timp,	un	alegător	care	ieșise	din	SV	s-a	apropiat	de	o	persoană	
de	lângă	mașină,	a	primit	de	la	aceasta	pliante	și	un	pachet	cu	conținut	neidentificat.	

• SV	12/35,	Sîngerei,	Chirileni.	La	ora	11:06,	un	reprezentant	al	PPȘ,	cu	un	pachet	în	mână	și	
niște	liste	tipărite,	se	afla	la	circa	50	m	de	la	SV.	Alegatorii	care	ieşeau	–	treceau	pe	la	ea,	
aceasta	fixându-și	careva	date.	Observatorul	Promo-LEX	s-a	apropiat	sa	concretizeze	ce	se	
întâmplă,	iar	reprezentantul	PPŞ	a	declarat	că	listele	sunt	elaborate	în	baza	cardurilor	care	
au	 fost	 oferite	 pentru	 rețeaua	 de	 magazine	Merişor.	 Au	 fost	 fixate	 cazuri	 când	 oamenii	
veneau	 la	 vot	 cu	 buletinul	 și	 cu	 aceste	 carduri.	 La	 întrebarea	 de	 ce	 ea	 se	 ocupa	 cu	 asta,	
reprezentantul	PPȘ	a	declarat	că	va	primi	recompensă	în	jur	de	1000	de	lei.	

• SV	12/28,	Sîngerei,	Coșcodeni	Bobletici.	La	ora	20:26,	lângă	SV	a	fost	identificată	o	mașină	
cu	3	persoane	care	atârnau	un	banner	al	PPȘ.	Alături	erau	niște	alegătorii	care	întrebau	de	
faptul	când	să-și	ia	banii.	Lângă	mașină	se	afla	o	persoană	cu	liste	ale	unor	persoane	în	mână.	
Alegătorii	după	votare	treceau	pe	la	ea	și	aceasta	înregistra	careva	date	în	liste.	Un	alegător	
a	scos	la	vedere	cardul	de	reducere	la	rețeaua	Merişor,	apoi	buletinul.	

• SV	36/27	Ștefan-Vodă,	Purcari.	Transportarea	tur-retur	de	la	2	la	5	persoane	la	secție	și	la	
magazin	unde	se	presupune	că	ar	fi	remunerați	de	către	susținătorii	PDM,	cadouri.	

• SV	48/010	Transnistria,	Anenii	Noi.	La	ora	16:15,	a	fost	observat	faptul	că	persoanele	care	
au	fost	aduse	în	mod	organizat	la	SV	erau	chemați	în	afara	SV	și	înregistrați	într-o	listă	pentru	
a	primi	recompense	bănești.	

• SV	 48/017	 Transnistria,	 Hagimus.	 Conform	 spuselor	 unui	 alegător,	 angajat	 de	 la	
întreprinderea	Cloroplast,	persoanele	 care	au	 fost	 aduse	 în	mod	organizat	 la	SV	primesc	
drept	recompensă	400	lei	pentru	votul	în	favoarea	unor	candidați	neidentificați.	

• SV	 48/014	 Transnistria,	 Căușeni.	În	 cel	 puțin	 3	 cazuri,	 în	 magazinele	 alimentare	 din	
localitate,	între	orele	10:30	–	12:30,	au	fost	observați	alegători	care	după	ce	au	fost	la	votare	
au	procurat	lucruri	minore	pentru	a	schimba	bancnote	de	200	lei.	Se	presupune	că	aceste	
bancnote	 au	 fost	 primite	 drept	 recompense	 bănești	 în	 urma	 votului	 pentru	 un	 anumit	
candidat.	

• SV	9/27,	Bălți.	La	ora	19:48	un	alegător	a	ieșit	din	SV	și	a	intrat	într-o	cameră	de	alături	de	
unde	a	ieșit	cu	o	pungă	cu	insigna	PPȘ	pe	jumătate	plină	și	a	plecat.	
	

e)	Votarea	nejustificată	în	grup	(în	cabine	de	vot	se	află	2	și	mai	multe	persoane)	–	94	
cazuri.	
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• SV	48/018	Transnistria,	Ștefan	Vodă.	Doi	alegători	au	votat	concomitent,	în	mod	nejustificat,	
în	aceeași	cabină	de	vot.	

• SV	33/11	Chișinău,	Durlești.	Două	doamne	au	intrat	in	cabina	de	vot	pentru	a	vota	împreună.	
După	unele	observații	ele	nu	au	reacționat	și	au	votat	în	comun.	

• SV	8/42,	Florești,	Prajila.	Aproximativ	la	ora	8.19	în	cabina	de	vot	au	intrat	2	persoane	în	
etate,	care	nu	aveau	deficiențe	de	vedere.	Unul	din	alegători	îi	explica	celuilalt	cum	trebuie	
să	voteze.	Președintele	BESV	a	făcut	observație	și	unul	din	alegători	a	trecut	în	altă	cabină	
de	vot.	

• SV	8/22,	Florești,	Cunicea.	Aproximativ	la	ora	8.08	în	cabina	de	vot	au	intrat	2	persoane.	Un	
alegător	a	cerut	celui	de-al	doilea	să-i	explice	cum	trebuie	să	voteze.	Celălalt	alegător	doar	i-
a	explicat	fără	să-i	dea	indicații	pentru	cine	să	voteze.	Președintele	BESV	a	făcut	observație	
și	cealaltă	persoană	a	ieșit	din	cabina	de	vot.	

• SV	8/2,	Florești.	La	ora	9.51	soțul	și	soția	au	intrat	în	aceeași	cabină	de	vot.	Soția	a	insistat	
să	se	afle	în	cabina	de	vot	în	timp	ce	acesta	votează.	Președintele	BESV	a	demonstrat	prin	
regulament	că	nu	au	dreptul,	după	care	soția	alegătorului	a	revenit	în	cabina	sa	de	vot.	

• SV	8/39,	Florești,	Lunga.	La	ora	13.08	în	cabina	de	vot	au	intrat	două	persoane	care	nu	sunt	
rude	 și	 s-au	 consultat	pe	 cine	 să	voteze.	Președintele	BESV	a	 intervenit	doar	după	ce	un	
observator	i-a	făcut	observație.	

• SV	9/33,	Bălți.	La	10.13,	în	cabina	de	vot	au	intrat	două	persoane.	Nici	una	dintre	ele	nu	avea	
deficiențe	 de	 vedere.	 Președintele	 BESV	 nu	 a	 intervenit	 în	 acest	 incident	 și	 nimeni	 din	
membrii	comisiei	sau	observatori	nu	le-a	comunicat	că	este	interzis.	

• SV	9/11,	Bălți.	La	ora	10.03	într-o	cabină	de	vot	au	intrat	două	persoane,	fără	deficiențe	de	
vedere.	Președintele	BESV	nu	a	reacționat	la	acest	incident.	

• SV	9/34	Bălți.	La	ora	10.23	în	aceeași	cabină	de	vot	au	intrat	soțul	și	soția.	Au	stat	aproape	
un	minut	și	s-au	sfătuit	pe	cine	să	voteze.	După	ce	Președintele	BESV	le-a	făcut	observație	
fiecare	au	trecut	în	cabina	sa	de	vot.	

• SV	9/26,	Bălți.	La	ora	11.14	în	cabina	de	vot	au	intrat	soțul	și	soția.	Soțul	îi	spunea	soției	pe	
cine	să	voteze.	Președintele	BESV	le-a	făcut	observație,	dar	bărbatul	a	ignorat.	Aceștia	au	
votat	și	au	plecat.	

• SV	9/32,	Bălți.	La	ora	11.14	în	cabina	de	vot	au	intrat	două	persoane	și	s-au	consultat	pe	cine	
să	voteze.	Președintele	BESV	le-a	făcut	observație	după	care	alegătorii	au	trecut	fiecare	la	
cabina	sa	de	vot.	

• SV	9/1,	Bălți.	La	11.24,	 în	aceeași	cabină	de	vot	au	 intrat	soțul	și	soția,	 fără	deficiențe	de	
vedere.	Își	spuneau	unul	altuia	pe	cine	să	voteze.	Președintele	BESV	le-a	făcut	observație	dar	
nu	s-a	întâmplat	nimic.	Alegătorii	și-au	exercitat	dreptul	de	vot	împreună	și	au	plecat.	

• SV	9/26,	Bălți.	La	11.34	s-a	observat	cum	un	alt	alegător	a	 intervenit	 în	cabina	de	vot	de	
alături	 unde	 îi	 spunea	 celuilalt	 alegător	 pe	 cine	 să	 voteze.	 Președintele	 BESV	 a	 făcut	
observație	și	primul	alegător	s-a	retras	în	cabina	sa	de	vot.	
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• SV	9/33,	Bălți.	La	13.47	soția	a	intrat	în	cabina	de	vot	și	a	luat	cu	sine	și	buletinele	de	vot	ale	
soțului	și	a	votat	pentru	el.	Președintele	BESV	a	atenționat	că	este	o	încălcare	de	regulament,	
dar	alegătorul	nu	a	ascultat.	Buletinele	n-au	fost	anulate	și	proces	verbal	n-a	fost	întocmit.	

• SV	50/82	Suedia,	Stockholm.	
• SV	10/35	Bălți,	Octeabriscoe.	La	ora	13:23,	două	persoane	au	votat	în	aceeași	cabină	de	vot.	

Președintele	BESV	nu	a	observat	acest	fapt	și	nu	a	luat	nici	o	măsură	în	acest	sens.	
• SV	10/3,	Bălți,	Bălți.	La	ora	14:30,	două	persoane	(soț	și	soție)	au	intrat	împreună	în	cabina	

de	vot.	Membrii	BESV,	inclusiv	președintele,	nu	au	privit	situația	cu	seriozitate,	făcând	glume	
la	adresa	persoanelor	care	au	votat	împreună.	

• SV	14/38,	Telenești,	Negureni.	La	ora	11:43,	două	persoane	au	mers	într-o	cabină	de	vot.	
Una	din	acestea	oferea	indicații	pe	cine	să	voteze.	Au	intervenit	observatorii	și	președintele	
BESV	și	respectiv	persoanele	au	fost	separate	și	au	votat	individual.	

• SV	 15/59,	 Călărași,	 Sipoteni.	 La	 ora	 11:20,	 două	 persoane	 au	 intrat	 în	 cabina	 de	 vot	
împreună.	Vicepreședintele	BESV	le-a	solicitat	să	părăsească	unul	cabina,	dar	aceștia	nu	s-
au	conformat.	

• SV	15/58	Călărași,	Sipoteni.	La	ora	12:58	a	fost	raportată	votarea	nejustificată	a	2	persoane	
în	aceeași	cabină	de	vot.	

• SV	26/24,	 Chișinău,	 Centru.	 La	 ora	11:38,	2	 persoane	 au	 intrat	 în	 aceeași	 cabină	 de	 vot.	
Președintele	a	reacționat	și	le-a	interzis	acest	lucru.	

• SV	27/8,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	15:05,	în	cabina	de	vot	au	intrat	2	persoane,	soț	si	soția.	
Ambii	au	fost	observați	de	membrii	BESV.	

• SV	27/16,	Chișinău,	Buiucani.	În	jurul	orei	14:50,	au	fost	observați	mai	mulți	alegători	care	
se	 apropiau	 de	 cabinele	 alăturate	 invocând	 grade	 de	 rudenie	 și	 motive	 de	 boală	 a	
alegătorilor.	Cei	 care	 se	apropiau	dădeau	 indicații	pe	 cine	de	votat.	 Președintele	 le	 făcea	
observație,	dar	fără	rezultat.	

• SV	28/16,	Chișinău,	Rîșcani.	La	ora	14:15,	un	alegător	s-a	apropiat	de	o	doamnă	în	cabina	de	
vot	 și	 i-a	 indicat	 unde	 să	 voteze,	 și	 apoi	 de	 altă	 doamnă	 procedând	 la	 fel.	 Atunci	 când	
președintele	BESV	i-a	făcut	observație,	domnul	a	motivat	că	sunt	rude,	iar	doamna	în	vârstă	
este	bolnavă.	

• SV	43/19	Cahul,	Colibași.	Mai	mulți	 alegători	 votează	 împreună	 la	 aceeași	 cabină	de	 vot,	
motivând	 că	 sunt	 rude	 sau	 soț	 și	 soție.	 Președintele	 BESV	nu	 întreprinde	 nici	o	măsură,	
pentru	a	înlătura	încălcarea.	

• SV	36/10	Ștefan-Vodă,	Cioburciu.	De	cel	puțin	5	ori	s-a	votat	de	către	minim	două	persoane	
în	cabina	de	vot.	În	majoritatea	cazurilor	președintele	BESV	nu	a	reacționat.	

• SV	 36/03	 Ștefan-Vodă,	 Ștefan-Vodă.	Au	 intrat	 doua	 persoane	 în	 cabină	 să	 voteze,	 după	
aceasta,	președintele	BESV	s-a	implicat.	

• SV	35/4	Căușeni,	Căușeni.	3	persoane	tinere	au	intrat	in	cabina	de	vot,	președintele	a	fost	
anunțat,	s-a	apropiat	și	a	discutat	cu	alegătorii	în	cauză.	
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• SV	31/12	Chișinău,	Ciocana.	Într-o	cabina	au	intrat	și	votat	2	persoane	de	aproximativ	50-
60	ani,	fără	semne	că	ar	fi	slab	văzătoare.	

• SV	 30/16	 Chișinău,	 Ciocana.	Două	 persoane	 discutau	 în	 timpul	 procesului	 de	 votare	 (o	
persoană	făcea	sugestii).	Membrii	și	președintele	BESV	nu	au	făcut	vreo	observație.	

• SV	19/51	Ivancea,	Susleni.	În	cabina	de	vot	intrau	câte	2-3	persoane	pentru	a	se	consulta	
asupra	 alegerii	 care	 urmează	 să	 o	 facă.	 Președintele	 BESV	 a	 făcut	 observații	 insistente	
alegătorilor	de	a	nu	se	afla	în	cabina	de	vot	mai	mult	de	o	persoană.	

• SV	22/3	Ialoveni,	Ulmu.	O	persoană	în	stare	de	ebrietate	a	venit	să	voteze	împreuna	cu	un	
amic,	care	l-a	chemat	sa-l	ajute	din	motive	ca	nu	cunoștea	cum	sa	voteze,	ca	rezultat	au	intrat	
2	 într-o	 cabină	 de	 vot	 și	 au	 votat.	 Președinta	 BESV	 a	 permis	 sa-i	 explice	 procedura.	 Ca	
rezultat	s-a	votat	în	grup.	

• SV	50/63	Portugalia,	Setubal.	
• SV	24/17	Chișinău,	Botanica.	De	la	ora	18.41	–	la	ora	19.15	în	secția	de	votare	a	fost	sistat	

curentul	electric	și	secția	de	votare	a	fost	închisă.	Erau	alegători	care	așteptau	afara.	
• SV	24/	2	Chișinău,	Botanica.	De	la	ora	18.30	până	la	ora	19.15	în	secția	de	votare	a	fost	sistat	

curentul	electric	și	secția	de	votare	a	fost	închisă.	Erau	alegători	care	așteptau	afara.	

• SV	24/27	Chișinău,	Botanica.	La	11.26,	2	persoane	au	intrat	în	aceeași	cabină	de	vot.	
• SV	24/7	Chișinău,	Botanica.	La	ora	10.30	au	intrat	2	alegători	într-o	cabina	de	vot.	Timp	de	

10	minute	s-a	încercat	să	fie	soluționată	situația.	Ulterior	fiecare	alegător	a	votat	în	cabine	
de	vot	separate.	

• SV	 25/9	 Chișinău,	 Botanica.	La	 ora	 13.10	 doi	 alegători	 au	 intrat	 în	 cabina	 de	 vot,	
argumentând	că	unul	cunoaște	doar	limba	engleză.	A	fost	alertată	poliția		pe	acest	caz.	

• SV	29/25	Chișinău,	Rîșcani.	În	cabina	de	vot	au	intrat	2	doamne	,	una	cu	vârsta	de	30	de	ani	
si	alta	de	60	de	ani,	au	intrat	ambele	in	cabină,	după	scurt	timp	au	fost	oprite	de	membrii	
secției	de	votare.	

• SV	29/4	Chișinău,	Centru.	Au	fost	depistate	2	persoane	care	au	votat	într-o	cabină	de	vot	
motivând	faptul	că	sunt	surori	și	au	dreptul.	Președintele	le-a	făcut	observație,	dar	acestea	
nu	au	ascultat	cerințele	președintelui	BESV	și	au	continuat	acțiunea	după	care	au	introdus	
buletinele	în	urna	de	vot.	

• SV	47/014	Transnistria,	Oxentea.	 În	6	cazuri	separate,	 au	 fost	observate	câte	2	persoane	
votând	în	aceiași	cabină	de	vot,	argumentul	invocat	fiind	-	se	consultă.	

• SV	28/9	Chișinău,	Rîșcani.	La	ora	18:35,	două	persoane	au	intrat	în	cabina	de	vot,	motivând	
prin	faptul	că	cea	de	a	2-a	persoană	nu	votează,	însă	după	părerea	observatorului	aceasta	
avea	atins	majoratul.	Aceștia	au	petrecut	ceva	timp	acolo,	până	când	observatorii	au	obiectat,	
după	care	cea	de	a	doua	persoană	s-a	îndepărtat,	însă	alegătorul	deja	votase.	Președintele	
nu	era	pe	loc.	Membrii	BESV	nu	au	reacționat.	

• SV	14/38,	 Telenești,	 Negureni.	 La	 ora	 16:25,	 doi	 alegători	 au	 votat	 într-o	 cabină	 de	 vot,	
încercând	 să	 fotografieze	 și	 buletinele	 de	 vot.	 Această	 tentativă	 a	 fost	 împiedicată	 de	
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observatorul	PPȘ.	Președintele	BESV	nu	a	intervenit	dat	fiind	faptul	că	vorbea	la	telefon	în	
acel	moment.	

• SV	17/45,	Nisporeni,	Vărzărești.	La	ora	17:36,	un	funcționar	public,	șefa	Direcției	Finanțe,	
de	la	PDM,	a	venit	în	incinta	SV	de	două	ori	cu	două	persoane	în	etate,	si	a	intrat	cu	ele	in	
cabina	de	vot.	Prima	data	a	intrat	la	15.30.	Peroanele	în	cauză	se	deplasau	liber,	nu	necesitau	
ajutor.	

• SV	43/19	Cahul,	Colibași.	Un	grup	de	3	persoane	au	votat	în	grup	și	au	stat	în	cabina	de	vot	
circa	10	min.	Observație	din	partea	membrilor	BESV	nu	le-a	fost	făcută.	

• SV	43/19	Cahul,	Colibași.	Două	persoane	au	votat	împreună.	Nu	a	fost	făcută	observație	din	
partea	membrilor	BESV.	

• SV	43/20	Cahul,	Colibași.	Două	persoane	au	votau	 împreună	 şi	domnul	 îi	dădea	 indicaţii	
doamnei.	Nu	a	fost	făcută	observație	din	partea	membrilor	BESV.	

• SV	26/23,	Chișinău,	Centru.	La	ora	19:00,	în	cabina	de	vot	au	intrat	concomitent	2	persoane	
pentru	a	vota	(a	votat	doar	una	dintre	acestea).	Un	membru	BESV	a	declarat	că	aceasta	nu	
este	o	problemă.	Președintele	BESV	nu	era	la	acel	moment	în	incinta	SV.	

• SV	 27/18,	 Chișinău,	 Buiucani.	 La	 ora	 20:15,	 un	 alegător	 cu	 fiica	 sa	 au	 intrat	 în	 cabină	
împreună.	Motivul	invocat	a	fost	faptul	că	fiica	votează	pentru	prima	dată,	din	care	cauză	are	
nevoie	de	ajutor.	

• SV	31/1	Chișinău,	Ciocana.	2	persoane	(soț	și	soție)	au	votat	in	aceeași	cabina	de	vot,	după	
care	soțul	i-a	rupt	buletinul	soției	și	a	votat	doar	el.	

• SV	21/6	Criuleni,	Mălăiești.	Un	cuplu	au	intrat	ambii	in	cabină.	Nu	aveau	deficiențe	de	văz.	
Președintele	BESV	a	făcut	observație,	dar	fără	efect.	

• SV	21/29	Criuleni,	Măgdăcești-Nord.	De	 două	ori	 au	 intrat	 câte	 doi	 oameni	 împreună	 în	
cabina	de	vot.	Membrii	comisiei	electorale	nu	au	reacționat	deloc.	

• SV	47/013	Transnistria,	Doroțcaia.	La	ora	17.15,	la	SV	s-a	apropiat	un	alegător	pentru	a-și	
exercita	dreptul	la	vot.	Ținând	cont	de	faptul	că	alegătorul	nu	poate	citi	și	nici	să	scrie	pentru	
el	a	votat	vecinul	său.	Membrii	BESV	au	făcut	observație	însă	persoana	a	reușit	să	arunce	
buletinul	în	urna	de	vot.	

• SV	9/	28	Bălți.	La	ora	18.53	în	cabina	de	vot	a	intrat	alegătorul	după	care	s-a	apropiat	fiica	
acesteia	 și	 i-a	 arătat	 unde	 să	 pună	 ștampila.	 Președintele	 BESV	 le-a	 făcut	 observație	 că	
încalcă	regulamentul	după	care	fiica	alegătorului	s-a	îndepărtat	din	cabina	de	vot.	

• SV	8/39	Florești,	Lunga.	La	ora	13.07	a	fost	constatată	votarea	a	2	persoane	în	cabina	de	vot,	
mama	și	fiica.	Președintele	BESV	nu	a	reacționat.	

• SV	4/32	Rîșcani,	Pîrjota.	În	 timpul	votării	 în	 jurul	cabinei	de	vot	s-a	adunat	o	 familie	și	 îi	
indicau	alegătorului	pe	cine	să	voteze.	Președintele	BESV	 le-a	 făcut	observație	după	care	
fiecare	persoană	a	votat	separat.	
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• SV	8/39	Florești,	Lunga.	La	ora	10.10	au	venit	mai	mulți	oameni	concomitent,	din	care	cauză	
s-au	îmbulzit	la	cabina	de	vot.	În	grup	au	votat	câte	doi	din	familie	(mamă-fiică,	sau	tată-
fiică).	Președintele	BESV	s-a	autosesizat,	doar	după	ce	un	observator	a	făcut	observație.	

• SV	8/39	Florești,	Lunga.	La	ora	10.40	au	intrat	în	cabina	de	vot	2	alegători.	Fiica	a	ajutat-o	
pe	mama	sa	să	voteze.	Președintele	BESV	nu	a	reacționat	la	acest	incident.	

• SV	9/	9	Bălți.	La	17.40,	în	cabina	de	vot	au	intrat	două	persoane	și	s-au	ajutat	reciproc	să	
voteze.	Președintele	BESV	a	intervenit	și	le-a	anunțat	că	încalcă	regulamentul,	dar	buletinele	
de	vot	deja	aveau	ștampila	pusă.	Buletinele	de	vot	au	fost	puse	în	urna	de	vot.	

• SV	9/27	Bălți.	La	ora	17.47,	în	SV	au	intrat	un	grup	de	persoane	însoțit	de	o	altă	persoană.	
Grupul	s-a	dus	spre	cabina	de	vot,	iar	persoana	care	îi	însoțea	i-a	întrebat	dacă	au	înțeles	ce	
trebuie	 să	 facă.	 Alți	 observatori	 i-au	 făcut	 observație	 acestei	 persoane	 să	 iasă	 din	 SV.	
Persoana	a	plecat.	

• SV	 8/22	 Florești,	 Cunicea.	La	 ora	 9.35	 a	 fost	 constatată	 votare	 nejustificată	 în	 grup	 -	 2	
persoane	au	intrat	în	cabina	de	vot.	Președintele	BESV	nu	a	atras	atenția.	

• SV	 8/50	 Florești,	 Sănătăuca.	 La	 ora	 10.25	 au	 intrat	 2	 doamne	 în	 cabina	 de	 votare.	
Președintele	BESV	nu	era	prezent,	ceilalți	membri	nu	au	sesizat,	la	reîntoarcere	Președintele	
BESV	nu	a	fost	anunțat.	

	

g)	Agitație	electorală	sau	PR	negru	la	intrare	sau	în	incinta	secției	de	votare	pentru	a	
determina	alegerea	alegătorilor	–	64	cazuri	
• SV	35/16	Căușeni,	Căușeni.	Pe	geamurile	SV	și	ușa	SV	era	plasată	publicitate	electorală	din	

partea	PSRM.	După	sesizarea	membrilor	BESV,	publicitatea	electorală	a	fost	scoasă.	
• SV	22/15	Ialoveni,	Dănceni.	Primarul	și	unul	din	consilieri	făcea	agitație	la	intrarea	în	secția	

de	votare,	președintele	BESV	le-a	făcut	observație	și	ei	s-au	îndepărtat	de	intrarea	în	secție.	

• SV	23/2	Chișinău,	Botanica.	În	incinta	secției	de	votare	au	apărut	afișe	electorale	cu	PSRM.	
• SV	20/1	 Strășeni,	 Strășeni.	Lângă	 ușa	 secției	 de	 votare	 o	 doamnă	 împărțea	 pliante	 de	 la	

PSRM.	Aceasta	s-a	petrecut	de	la	ora	7:30	până	la	8:30.	După	aceasta	un	membru	al	BESV	a	
făcut	observație	și	persoanele	în	cauză	s-au	deplasat	cu	aproximativ	40-50	m	depărtare	de	
SV.	

• SV	25/8,	Chișinău,	Botanica	La	 intrare	SV	 s-au	apropiat	6	persoane	 reprezentații	PDM	și	
împărțeau	pliante.	Președintele	BESV	a	făcut	observație,	reprezentanții	PDM	au	plecat.	

• SV	9/15,	Bălți.	În	secția	de	votare	a	intrat	un	reprezentant	al	PPȘ,	îmbrăcat	în	hanorac	cu	
utilizarea	 simbolisticii	 PPȘ	 și	 a	 comunicat	 timp	 de	 2	 minute	 cu	 un	 observator.	
Reprezentantul	PPȘ	nu	și-a	exercitat	dreptul	la	vot	în	această	secție	de	votare.	Președintele	
BESV	nu	a	reacționat	la	acest	incident.	

• SV	9/13,	Bălți.	În	jurul	orei	8.05	în	incinta	SV	a	intrat	o	persoană	cu	o	sacoșă	simbolica	PPȘ.	
Persoana	 neautorizată	 s-a	 aflat	 în	 BESV	 1	 minut.	 Președintele	 BESV	 a	 reacționat	 rapid	
excluzând	persoana	neautorizată	din	SV.	
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• SV	 9/9,	 Bălți.	 În	 SV	 a	 intrat	 o	 persoană	 cu	 o	 mapă	 cu	 simbolica	 PPȘ	 și	 s-a	 salutat	 cu	
observatorii	desemnați	din	partea	PPȘ.	Persoana	dată	nu	și-a	exercitat	dreptul	la	vot	în	SV	
respectivă.	Președintele	BESV	i-a	atenționat	imediat	ce	a	observat.	

• SV	9/39,	Bălți.	A	intrat	o	persoană	în	SV	îmbrăcat	în	vestimentație	cu	simbolica	PPȘ,	care	nu	
și-a	exercitat	dreptul	la	vot	în	secția	respectivă.	Președintele	BESV	a	zis	că	el	nu	face	agitație,	
ci	doar	pur	și	simplu	a	intrat.	Persoana	s-a	aflat	în	SV	aproximativ	5	minute.	

• SV	9/35,	Bălți.	În	 jurul	orei	7:37	un	alegător	a	 intrat	 în	secția	de	votare	cu	accesorii	care	
aveau	 simbolica	 concurentului	 electoral	 -	 PPȘ	 (geanta	 și	 eșarfă).	 Un	 membru	 al	 SV	 a	
atenționat	alegătorul	 respectiv.	Alegătorul	 a	 răspuns	 că	 i	 s-a	 comunicat	 că	poate	veni	 cu	
aceste	materiale	în	SV.	

• SV	15/58,	Călărași,	Sipoteni.	La	ora	10:52,	în	incinta	SV,	observatorii	de	la	PPȘ,	PDM,	PSRM	
și	PCRM	stau	lângă	urna	de	vot,	discutând	cu	alegătorii.	

• SV	40/30	Cimișlia.	Marinfeld.	Atunci	când	alegătorul	a	intrat	în	cabina	de	vot,	a	fost	telefonat	
și	 sfătuit	 pentru	 cine	 să	 voteze	 și,	 cu	 toate	 că	 a	 fost	 rugat	 să	 închidă	 apelul	 de	 către	
președintele	BESV,	acesta	nu	a	reacționat.	După	ce	a	votat,	a	închis	apelul	și	a	ieșit	din	SV.	

• SV	27/20	Răzeni,	Răzeni.	O	persoană	a	intrat	în	secția	de	vot	îmbrăcat	în	tricou	(sub	geacă)	
cu	emblema	partidului	ȘOR,	a	votat,	membrii	comisiei	i-au	făcut	observații	și	l-au	rugat	să-
și	încheie	geaca,	au	fost	replici	și	din	partea	observatorilor	altor	partide.	Incidentul	a	fost	
aproape	de	a	degenera	în	altercații.	

• SV	 27/07	 Chișinău,	 Buiucani.	La	 ora	 08:38,	 două	 persoane,	 care	 distribuiau	 în	 afara	 SV	
pliante	ale	PDM,	au	intrat	în	holul	SV	și	vorbeau	cu	alegătorii.	La	solicitarea	președintelui	
BESV	de	a	părăsi	încăperea,	una	din	persoanele	respective	a	invocat	faptul	că	vorbește	cu	
amantul.	Au	ieșit,	apoi	au	revenit,	iar	în	scurt	timp	au	plecat	definitiv.	

• SV	18/6,	Orhei,	Orhei.	La	ora	09:30,	reprezentanții	PPȘ,	deținând	materiale	electorale	asupra	
lor,	au	intrat	în	SV	pentru	a	discuta	cu	observatorul	PPȘ.	La	observația	președintelui	BESV,	
aceștia	au	încercat	să	ascundă	materialele	pe	care	le	dețineau	(genți,	fulare,	insigne	aplicate	
pe	ei)	și	au	părăsit	la	scurt	timp	SV.	

• SV	32/7	Chișinău,	Vatra.	Unii	reprezentanți	ai	PPȘ	au	lipit	pe	geamul	SV	foi	cu	bilete	de	vot	
indicând	pe	 cine	 să	voteze,	după	care	o	persoană	a	 intrat	 în	SV	 și	 a	votat	 corespunzător	
indicațiilor.	

• SV	32/7	Chișinău,	Vatra.	Doi	alegători	în	incinta	SV	s-au	consultat	cu	voce	tare	pe	cine	să	
voteze.	 Au	 strigat	 în	 voce	 tare	 “Votăm	 steaua”.	 Nu	 erau	 îmbrăcați	 în	 vestimentație	 cu	
simbolica	partidului.	

• SV	33/9	Chișinău,	Durlești.	Un	alegător,	după	ce	a	votat,	a	spus	în	voce	tare	ca	toți	să	voteze	
pe	Constantin	Țuțu.	

• SV	 43/13	 Cahul,	 Cahul.	Până	 la	 deschiderea	 SV,	 două	 persoane	 îmbrăcate	 în	 haine	 cu	
simbolica	PPȘ	au	intrat	în	incinta	SV,	au	pus	la	gâtul	a	2	observatori	câte	un	fular	cu	simbolul	
PPȘ	pe	care	îl	reprezintă.	Președintele	BESV	le-a	făcut	observație,	persoanele	necunoscute	
au	ieșit	din	SV.	Observatorii	PPȘ	au	purtat	fularele	PPȘ	timp	de	două	ore.	
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• SV	42/5	Cantemir,	Burlăceni.	O	persoană	în	vestimentație	cu	simbolul	PDM	a	intrat	în	incinta	
SV,	fără	intenția	de	a	vota.	Președintele	BESV	l-a	atenționat	și	persoana	în	cauză	a	plecat	în	
câteva	minute.	

• SV	 27/06	 Chișinău,	 Buiucani.	La	 ora	 10:20,	 un	 membru	 al	 BESV	 (Gheorghe	 Botnari	 –	
desemnat	de	PSRM)	a	făcut	agitație	politică	pentru	concurent.	Președintele	BESV	i-a	făcut	
observație.	

• SV	27/17,	Chișinău,	Buiucani.	Periodic,	3	reprezentanți	PPȘ	care	făceau	agitație	afară,	intrau	
pe	 scurt	 timp	 în	 SV	 și	 vorbeau	 intenționat	 cu	 glas	 tare	 despre	 simpatizanții	 politici.	
Președintele	le-a	făcut	observație,	dar	ei	oricum	reveneau.	

• SV	10/13,	Bălți,	Bălți.	La	ora	10:10,	în	incinta	SV	au	intrat	candidatul	PPȘ	pe	CU	10,	Pavel	
Verejan,	însoțit	de	un	un	coleg	de	al	său,	ambii	fiind	îmbrăcați	în	scurte	și	fulare	cu	însemnele	
de	partid.	În	timp	ce	Pavel	Verejan	vota,	colegul	său	îl	fotografia	și	filma.	Un	observator	a	
obiectat	la	acest	comportament,	iar	ca	replică	–	aceștia	au	cerut	permisiunea	președintelui	
BESV	de	a	filma	și	a	fotografia,	la	care	președintele	le-a	dat	acordul.	Prin	urmare,	cei	vizați	
au	continuat	să	facă	sesiune	foto.	

• SV	10/2,	Bălți,	Bălți.	La	ora	11:15,	în	incinta	SV	erau	prezenți	2	reprezentanți	ai	PPȘ.	Unul	
dintre	aceștia	arăta	alegătorilor	unde	să	voteze,	iar	al	doilea,	care	avea	o	listă,	verifica	cine	a	
votat.	 Președintele	 BESV	 le-a	 cerut	 să	 părăsească	 sala.	 A	 fost	 chemată	 și	 poliția	 care	 i-a	
înlăturat.	

• SV	 47/004	 Transnistria,	 Criuleni.	 Au	 fost	 observate	 situații	 în	 care,	 după	 exercitarea	
dreptului	la	vot,	alegătorii,	în	afara	SV,	au	primit	recompense.	Conform	zvonurilor	din	mai	
multe	 surse,	 după	 exercitarea	 dreptului	 la	 vot	 alegătorii	 primesc	 recompense	 bănești	 în	
valoare	de	cca.	200	de	lei	sau	20	de	dolari	pentru	vot.	

• SV	 48/005	 Transnistria,	 Călărași.	În	 apropierea	 SV,	 persoane	 neidentificate	 repartizau	
(dintr-un	microbuz	în	alte	4	mașini)	mai	multe	pungi	de	culoare	neagră,	fără	inscripții,	 în	
care	 se	 găsesc	 produse	 alimentare.	 Printre	 autoturismele	 implicate	 sunt:	Mercedes-Benz	
Sprinter	de	culoare	albă,	Nr.	MUM	811;	Mercedes-Benz	de	culoare	sură;	Dacia,	de	culoare	
neagră,	Nr.	MUM	782.	

• SV	48/022	Transnistria,	Varnița.	Sunt	zvonuri	precum	că	alegătorii	care	au	fost	transportați	
organizat	(cca.	400-500	alegători)	au	fost	remunerați	pentru	vot	cu	câte	20	de	dolari.	

• SV	 48/019	 Transnistria,	 Ștefan	 Vodă.	Sunt	 zvonuri	 precum	 că	 alegătorii	 care	 au	 fost	
transportați	organizat	pentru	a	vota	la	această	SV	(cca.	60	persoane)	sunt	achitați	cu	cca.	20	
de	dolari	pentru	vot.	

• SV	48/020	Transnistria,	 Ștefan	Vodă.	Un	 alegător	 care	 a	 fost	 transportat	organizat	 ca	 să	
voteze	la	această	SV,	a	declarat	că	după	exercitarea	dreptului	la	vot	și	prezentarea	pozei	cu	
buletinul	de	vot	va	primi	recompensă	de	20	dolari	din	partea	PSRM.	

• SV	9/26,	Bălți.	La	ora	11:06	doi	alegători	s-au	certat	privind	opțiunea	electorală	a	fiecăruia	
prin	vociferarea	opțiunilor	electorale.	Președintele	BESV	le-a	făcut	observație	și	alegătorii	
s-au	calmat.	
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• SV	9/7,	Bălți.	La	12:16,	un	alegător,	când	a	primit	buletinele	de	vot,	le-a	zis	membrilor	BESV	
că	ia	aceste	buletine	să	voteze	pentru	PN.	Președintele	BESV	nu	a	reacționat	la	acest	incident.	

• SV	9/1,	Bălți.	Un	alegător	a	intrat	cu	o	pungă	cu	simbolica	PPȘ,	și-	a	exercitat	dreptul	de	vot	
și	a	plecat.	Președintele	BESV	nu	a	intervenit	în	această	situație.	

• SV	9/26,	Bălți.	La	ora	7:23,	în	secția	de	votare	a	intrat	un	alegător	cu	o	eșarfă	cu	simbolica	
PPȘ.	I	s-a	comunicat	că	votează	în	altă	secție	de	votare	și	a	plecat.	Președintele	BESV	nu	a	
reacționat.	

• SV	9/	11,	Bălți.	La	13:47	un	alegător	a	făcut	agitație	electorală	în	secția	de	votare,	spunând	
pe	cine	îl	va	vota	și	anume	PN.	Președintele	BESV	i-a	explicat	că	nu	are	voie	să	facă	agitație	
electorală.	

• SV	49/07	Israel,	Tel	Aviv.	
• SV	12/1	Sîngerei,	Sîngerei.	În	intervalul	10:30	–	11:00,	în	incinta	SV,	persoane	necunoscute	

au	adus	pliante	din	partea	PSRM.	A	fost	informat	președintele	BESV,	care	a	luat	pliantele	din	
locul	plasat.	

• SV	12/3	Sîngerei,	Sîngerei.	La	ora	10:55,	 în	 incinta	SV,	persoane	necunoscute	au	adus	pe	
măsuță	pliante	din	partea	PSRM.	Președintele	BESV	le-a	colectat	și	le-a	aruncat.	

• SV	15/45,	Călărași,	Coșeni.	 La	ora	11:30,	un	membru	al	BESV,	 ieșind	după	ușă,	 a	 indicat	
alegătorului	unde	 să	pună	 ștampila	de	vot.	Președintele	BESV	nu	a	 fost	 înștiințat	despre	
incident.	

• SV	15/58,	Călărași,	Sipoteni.	La	ora	11:45,	observatorul	PPȘ	stă	la	mai	puțin	de	un	metru	de	
la	cabina	de	vot,	în	pofida	observațiilor	președintelui	BESV	și	ale	altor	observatori,	acesta	
intră	în	contact	și	discută	cu	alegătorii.	

• SV	18/15,	Orhei,	Orhei.	La	ora	12:48,	observatorul	PPȘ	a	intrat	în	cabina	de	vot	împreună	cu	
un	alegător	sub	pretextul	de	a-l	ajuta.	În	cele	din	urmă,	observatorul	i-a	indicat	alegătorului	
locul	concret	unde	să	aplice	ștampila.	Președintele	BESV	nu	a	observat	acest	moment.	

• SV	31/22	Chișinău,	Rîșcani.	La	11:45	un	domn	a	intrat	în	incinta	secției	de	vot	și	a	început	
sa	facă	agitație	electorală,	domnul	fiind	reprezentant	al	PSRM	.	

• SV	30/16	Chișinău,	Ciocana.	Observatorul	din	partea	PPȘ	făcea	aluzii	și	sugera	alegătorilor	
să	voteze	partidul	dat.	Membrii	și	președintele	BESV	nu	au	făcut	observație.	

• SV	35/22	Căușeni,	Săiți.	Un	simpatizant	PDM	a	împărțit	circa	15	scurte/	jachete	de	ploaie	cu	
simbolistica	PDM	alegătorilor	la	intrarea	în	SV.	

• SV	 24/15,	 Chișinău,	 Botanica.	 La	 ora	 10:06	 la	 intrarea	 în	 SV	 două	 persoane	 au	 împărțit	
pliante	cu	partidul	ȘOR.	La	observația	Președintelui	persoanele	au	plecat.	

• SV	25/19,	Chișinău,	Centru.	La	13.40	un	observator	avea	calendar	cu	PN	și	alt	observator	i-
a	făcut	observație.	

• SV	29/25	Chișinău,	 Rîșcani.	Un	 operator	 a	 părăsit	 SV	 la	 ora	 09:00,	 ieșind	 afară,	 acesta	 a	
împărțit	 pliante	 de-ale	 PPȘ.	 Polițistul	 i-a	 făcut	 observație	 și	 persoana	 dată	 și-a	 schimbat	
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locația	continuându-și	activitatea	 încă	 jumătate	de	oră,	apoi	a	plecat,	părăsind	și	locul	de	
muncă.	

• SV	29/20	Chișinău	Rîșcani.	Reprezentanții	PPȘ	și	PDM	oferă	pliante	și	fac	agitație	politică	la	
ușa	de	intrare	în	SV.	Președintele	BESV	le-a	făcut	observație	și	a	chemat	poliția.	

• SV	29/3	Chișinău,	Centru.	Un	membru	PDM	a	intrat	pe	câteva	minute	în	secția	de	votare	cu	
un	carnețel	 și	un	pliant	al	partidului	PDM,	observatorii	 i-au	 făcut	observații	 și	domnul	a	
strâns	pliantul.	

• SV	29/26	Chișinău,	Rîșcani.	O	pungă	cu	emblema	PPȘ	a	fost	lăsată	de	către	observatorul	de	
la	PPȘ	în	incita	SV.	Președintele	BESV	a	înlăturat-o.	

• SV	37/21	Răzeni,	Costești.	O	persoană	alegător	 s-a	apropiat	de	un	observator	din	partea	
partidului	 PDM,	 a	 întrebat	 pe	 cine	 să	 voteze,	 observatorul	 i-a	 zis,	 apoi	 a	 plecat	 sa-și	 ia	
buletinele	de	vot,	când	a	ajuns	la	cabina	de	vot	s-a	întors	să	mai	întrebe	odată,	apoi	a	mers	și	
a	votat.	Nimeni	nu	a	intervenit	nici	cu	o	reacție.	

• SV	43/9	Cahul,	Cahul.	Observatorul	din	partea	PPȘ	are	o	geantă	cu	inscripția	PPȘ	și	se	află	în	
incinta	SV.	

• SV	15/25,	Călărași,	Condrătești.	La	ora	15:20,	în	incinta	SV	cântă	muzică,	iar	printre	muzică,	
periodic	 este	 difuzată	 publicitatea	 electorală	 a	 PPȘ.	 Situația	 a	 durat	 minim	 40	 minute.	
Președintele	BESV	nu	a	reacționat	în	niciun	fel.	

• SV	27/11,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	17:26,	un	reprezentant	al	PDM	a	intrat	în	incinta	SV	cu	
un	pliant	asupra	sa.	Un	reprezentant	mass-media	a	observat	acest	lucru	și	a	început	să	acuze	
observatorii	că	asistă	la	încălcări	fără	a	interveni	în	soluționarea	acestora.	

• SV	28/15,	Chișinău,	Rîșcani.	La	ora	18:41,	reprezentanții	PSRM	repartizau	pliante	și	steaguri	
cu	simbolica	partidului	pe	scările	SV.	

• SV	36/23	Ștefan-Vodă,	Olănești.	În	cabina	de	vot	a	fost	găsită	o	broșură	cu	agitația	PSRM.	
• SV	20/20	Strășeni,	Strășeni.	La	ora	20:20,	o	simpatizantă	a	PPȘ,	care	a	făcut	agitație	toată	

ziua	în	afara	SV	pentru	PPȘ,	seara,	a	intrat	în	sala	SV	ca	observator	național	de	la	A.O.	CCRM,	
pentru	a	participa	la	numărarea	voturilor.	Președintele	BESV	i-a	permis.	

• SV	21/26	Criuleni,	Hrușova,	La	ora	15:05,	la	SV26,	observatorul	din	PCRM	era	în	secția	de	
votare	și	împărțea	pliante	de	la	PPȘ.	Președintele	BESV	i-a	zis	sa	ascundă	pliantele.	El	le-a	
ascuns	în	buzunar,	dar	oricum	se	vedeau.	

• SV	9/27	Bălți.	Un	alegător	a	intrat	în	SV	cu	o	geantă	cu	insigna	PPȘ	și	a	votat.	Președintele	
BESV	nu	a	intervenit.	

• SV	9/27	Bălți.	Între	18:35	–	19:30,	în	holul	clădirii	unde	se	află	SV,	se	aflau	câteva	doamne	
de	la	PPȘ,	care,	în	baza	unor	liste	cu	numere	de	telefoane,	sunau	alegătorii.	

• SV	24/14	Chișinău,	Botanica.	La	8:40,	în	SV	a	intrat	un	alegător	în	vestimentație	cu	simbolica	
PSRM.	Membrii	comisiei	i-au	zis	să	scoată	scurta	și	apoi	să	voteze.	Alegătorul	s-a	indignat,	
dar	totuși	a	scos	scurta	și	a	votat.	
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h)	Votarea	nejustificată	în	grup	(în	cabine	de	vot	se	află	2	și	mai	multe	persoane)	–	19	
cazuri.	
• SV	 21/13	 Criuleni,	 Coșnița-Est.	Două	 persoane	 au	 intrat	 în	 cabina	 de	 vot	 și	 vorbeau	 cu	

cuvinte	necenzurate.	

• SV	38/10	Hâncești,	Boghiceni.	Două	persoane	(soț	si	soție)	au	votat	în	același	timp	în	aceeași	
cabină	de	vot,	deși	niciuna	dintre	ele	nu	era	cu	necesitați	speciale.	S-au	făcut	observații,	dar	
asta	nu	a	împiedicat	procesul,	împreună	au	depus	buletinele	în	urnă.	

• SV	9/9	Bălți.	 În	 jurul	 orei	 9:50	 în	 aceeași	 cabină	 de	 vot	 au	 intrat	 soțul	 și	 soția.	 În	 urma	
solicitării	membrilor	BESV,	alegătorul	a	trecut	în	altă	cabină	de	vot	și	și-a	exercitat	dreptul	
de	vot.	

• SV	28/9	Chișinău,	Rîșcani.	La	ora	08:11,	doi	alegători	au	intrat	concomitent	în	cabina	de	vot.	
Președintele	le-a	făcut	observație	și	cea	dea	doua	persoană	a	mers	în	altă	cabină.	

• SV	18/4,	Orhei,	Orhei.	La	ora	8:15,	un	alegător	se	afla	în	cabina	de	vot.	De	acesta	s-a	apropiat	
un	alt	alegător	care-l	 îndemna	să	voteze	precum	îi	spunea.	Cazul	a	 fost	observat	de	către	
președintele	BESV	care	a	reacționat	rapid	pentru	a	clarifica	motivul	unei	asemenea	situații.	

• SV	32/18	Chișinău,	Colonița.	Doi	alegători	au	intrat	în	SV.	Unul	a	intrat	în	cabina	de	vot,	după	
care	a	intrat	cel	de-al	doilea	și	i-a	dat	indicații	pentru	cine	să	voteze,	ieșind	la	scurt	timp	din	
cabina	de	vot.	

• SV	33/20	Chișinău,	Băcioi.	În	cabina	de	vot	au	intrat	2	persoane	soț	și	soție.	Președintele	
BESV	le-a	făcut	observație.	Oricum	au	votat	împreună.	

• SV	37/35	Răzeni,	Pojăreni.	Un	alegător	nu	știa	cum	să	voteze,	nu	înțelegea	unde	să	aplice	
ștampila,	ce	să	facă,	persoana	care	urma	să	voteze	a	venit	cu	inițiativa	să	o	ajute,	s-a	apropiat	
să-i	indice.	Membrii	BESV	i-au	făcut	observație,	dar	oricum	persoana	a	intrat	împreună	cu	
alegatorul	în	cabina	de	vot,	indicându-i	cum	să	voteze.	

• SV	20/2	Strășeni,	Rădeni.	La	ora	9:00	în	cabina	de	vot	au	intrat	două	persoane.	Una	din	ele	
i-a	arătat	celeilalte	unde	să	pună	ștampila.	Președintele	BESV	nu	a	reacționat.	Persoana	nu	
era	slab	văzătoare.	

• SV	21/29	Criuleni,	Măgdăcești-Nord.	La	11:30,	în	cabina	de	vot	au	intrat	2	persoane.	Două	
alegătoare	în	vârstă,	dar	fără	deficiențe	de	văz.	Președintele	BESV	sau	membrii	comisiei	nu	
au	reacționat.	

• SV	37/21	Răzeni,	Costești.	Când	un	alegător	trebuia	să	voteze	și	s-a	apropiat	de	cabina	de	
vot,	s-a	îndreptat	spre	alegătorul	vecin	cu	îndemnări	și	cu	indicații	pentru	cine	să	voteze.	
Președinta	comisiei	i-a	făcut	observație	și	persoana	în	cauză	s-a	retras.	

• SV	38/25	Hâncești,	Lăpușna.	In	 jurul	orei	10:30,	2	persoane	au	votat	nejustificat	 în	grup,	
nefiind	niciuna	din	acestea	nevăzătoare	sau	slab	văzătoare.	O	persoană	a		aplicat	ștampila	
pe	2	buletine	de	vot.	Președintele	comisiei	le-a	făcut	observații	după	ce	a	avut	loc	incidentul.	
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• SV	36/7	Ștefan-Vodă,	Brezoaia.	Două	persoane	în	etate	au	intrat	în	cabină	unde	s-au	aflat	
timp	de	1	min,	președintele	SV	le-a	făcut	observație	că	nu	au	dreptul,	acestea	totuși	au	votat	
împreună.	

• SV	 36/10	 Ștefan-Vodă,	 Cioburciu.	Două	 persoane	 au	 intrat	 în	 cabina	 de	 vot,	 la	 care	
președintele	nu	a	reacționat.	Nimeni	din	ei	nu	erau	nevăzători.	

• SV	10/38	Bălți,	Octeabriscoe.	La	ora	09:15,	au	fost	observate	2	persoane	votând	în	aceeași	
cabină	de	vot.	Membrii	BESV	le-au	făcut	observație,	însă	aceasta	a	fost	tratată	ca	o	glumă	de	
către	 alegători,	 aceștia	 continuând	 să	 voteze	 în	 aceeași	 cabină.	O	 reacție	 a	 președintelui	
BESV	nu	a	fost	pe	motiv	că	acesta	era	ocupat	cu	altele.	

• SV	10/38	Bălți,	Octeabriscoe.	La	ora	11:17,	un	alegător	a	pătruns	în	cabina	de	vot	unde	era	
deja	un	alt	alegător,	consultându-se	reciproc.	Președintele	vorbea	cu	o	altă	persoană	și	nu	s-
au	luat	măsurile	necesare.	

• SV	50/20	Irlanda,	Dublin.	
• SV	47/010	Transnistria,	Orhei.	Vice-președintele	BESV	intră	în	cabina	de	vot	împreună	cu	

alegătorii	care	solicită	ajutor	pentru	a	le	traduce	sau	să	le	explice	metoda	de	vot.	

• SV	47/013	Transnistria,	Doroțcaia.	Mai	multe	persoane	au	intrat	în	cabina	de	vot	însoțite	de	
una	sau	mai	multe	persoane	fără	un	motiv	justificat.	Președintele	BESV	a	făcut	mai	multe	
observații	în	acest	sens.	

	
i)	Prezența	nejustificată	a	persoanelor	neautorizate	în	incinta	secției	de	votare	–	50	
cazuri.	
• SV	27/08	Chișinău,	Buiucani.	O	persoană	a	 intrat	 în	SV,	s-a	apropiat	de	membrii	BSV	și	a	

solicitat	careva	informații,	invocând	faptul	că	este	membru	al	biroului.	Nu	a	prezentat	nicio	
legitimație	pentru	a	confirma	acest	lucru.	S-a	aflat	în	incinta	SV	aproximativ	15	minute.	A	
declarat	că	cineva	a	sunat	ieri	și	i-a	solicitat	să	se	prezinte	la	SV.	Președintele	era	ocupat	la	
moment,	dar	într-un	final	i-a	solicitat	să	plece.	

• SV	33/2	Chișinău,	Codru.	O	persoană	aflată	în	SV	nu	avea	nici	un	fel	de	acte	de	identitate	la	
el.	 După	 ce	 s-au	 apropiat	membrii	BESV,	 el	 a	 spus	 ca	 așteaptă	 pe	 cineva	 și	 peste	 câteva	
minute	a	plecat	.	

• SV	39/1	Sărata	Galbenă,	Sărata	Galbenă.	O	doamnă	din	partea	PPȘ	a	intrat	în	incinta	SV	și	a	
stat	 pentru	 15-20	min	 acolo.	 Președintele	BESV	nu	 a	 luat	 atitudine.	OTS	 a	 comunicat	 că	
doamna	nu	era	îmbrăcată	în	vestimentație	cu	simbolul	PPȘ,	însă	a	discutat	cu	observatorul	
din	partea	PPȘ.	

• SV	2/31,	Ocnița,	Horodiște.	La	ora	10	:00	a	fost	constatată	prezența	primarului	în	secția	de	
vot,	care	s-a	apropiat	de	președintele	BESV	și	au	discutat,	fără	să-și	exercite	dreptul	de	vot.	
Ulterior,	în	urma	observațiilor	făcute	de	observatori,	a	părăsit	secția	de	votare.	

• SV	27/02	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	10:05,	la	SV	a	venit	o	persoană	cu	o	legitimație	din	anul	
2015,	 nu	 s-a	 prezentat,	 menționând	 doar	 că	 e	 acreditat	 la	 președinție.	 Președintele	 și	
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membrii	BESV	nu	au	făcut	observație.	Persoana	dată	a	făcut	pozele	SV,	observatorii	i-au	făcut	
observație,	fiind	chemată	poliția.	La	ora	10:15	persoana	dată	a	plecat.	

• SV	50/41	Italia,	Ravena.	
• SV	 33/6	 Chișinău,	 Durlești.	Au	 intrat	 în	 SV	 persoane	 neautorizate	 care	 au	 solicitat	 de	 la	

operatorii	 SIAS	 Alegeri	 informații	 despre	 numărul	 de	 persoane	 care	 au	 votat.	 OTS	 a	
comunicat	că	aceste	persoane	 fac	agitației	electorală	 în	afara	SV	pentru	PDM.	 În	afara	SV	
aceste	persoane	sunt	îmbrăcate	în	vestimentație	cu	simbolul	PDM.	

• SV	32/32	Chișinău,	Tohatin.	O	persoană	care	nu	a	dorit	să	se	identifice,	a	intrat	în	SV	și	a	
purtat	discuții	cu	operatorii	SIAS	Alegeri.	

• SV	43/20	Cahul,	Colibași.	O	persoană,	care	este	și	în	funcția	de	secretară	a	altui	BESV	(SV	
43/19),	s-a	aflat	în	incinta	SV	nejustificat	timp	de	10-15	min.	Persoana	în	cauză	a	acordat	
suport	și	s-a	implicat	în	activitățile	BESV	43/20.	

• SV	33/9	Chișinău,	Durlești.	La	ora	20:53	s-au	apropiat	doi	tineri	(au	mai	fost	pe	parcursul	
zilei),	au	intrat	în	SV	și	au	început	sa	discute	cu	observatorii,	fără	a	prezenta	vreo	legitimație.	

• SV	40/1	Cimișlia,	Cimișlia.	Candidatul	din	partea	PDM,	Dumitru	Diacov,	după	ce	și-a	exercitat	
dreptul	la	vot,	a	rămas	în	incinta	SV	și	a	discutat	cu	observatorii.	Ulterior,	a	părăsit	SV.	

• SV	26/8	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	09:17,	feciorul	unuia	din	membrii	BESV,	șofer	la	BESV,	s-
a	 aflat	 neautorizat	 în	 incinta	 SV.	 Acesta	 a	 argumentat	 prezența	 sa	 prin	 faptul	 că	 nu	
întreprinde	nimic.	

• SV	26/2	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	10:55,	în	interiorul	SV	se	aflau	doi	polițiști	îmbrăcați	în	
uniformă.	 La	 întrebarea	 observatorilor	 Promo-LEX,	 aceștia	 au	 răspuns	 că	 se	 află	 acolo	
pentru	a	menține	ordinea	publică.	Președintele	BESV	a	fost	anunțat.	În	rezultat,	polițiștii	au	
părăsit	SV.	

• SV	26/1	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	11:25,	șoferul	BESV	se	afla	în	incinta	SV.	Mai	mult	ca	atât,	
cu	toate	că	nu	este	autorizat,	acesta	ajuta	membrii	BESV	la	distribuirea	buletinelor	de	vot.	

• SV	10/9,	Bălți,	Bălți.	La	ora	20:37,	un	reprezentant	al	PPȘ	a	intrat	în	incinta	SV.	Acesta	avea	
un	 ecuson	 pe	 care	 era	 indicat	 denumirea	 partidului	 fără	 a	 deține	 însă	 o	 acreditare.	
Președintele	 BESV	 i-a	 solicitat	 să	 se	 prezinte	 și	 să	 prezinte	 unde	 este	 înregistrat,	 în	 caz	
contrar	urma	să	fie	chemată	poliția.	După	discuția	respectivă,	persoana	în	cauză	a	părăsit	
SV.	

• SV	 10/8	 Bălți,	 Bălți.	 La	 ora	 15:02,	 Trei	membrii	 ai	 PPȘ	 au	 intrat	 în	 SV	 și	 au	 solicitat	 să	
vorbească	cu	președintele	BESV.	După	o	discuție	de	10	min,	președintele	a	revenit	 în	SV.	
Observatorul	a	auzit	că	membrii	PPȘ	au	cerut	amplasarea	cutiei	cu	buletinele	de	vot	mai	
aproape	de	ieșirea	din	SV.	

• SV	 43/19	 Cahul,	 Colibași.	În	 intervalul	 de	 timp	 13:25-13:32	 min,	 în	 incinta	 SV	 a	 intrat	
primarul	localității	și	a	discutat	cu	un	observator	(nu	a	fost	determinat	din	ce	partid	face	
parte).	Membrii	BESV	nu	au	reacționat.	
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• SV	27/5,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	21:20,	șoferul	OSCE	a	fost	prezent	în	SV	începând	cu	ora	
21:00,	fără	a	prezenta	legitimație.	Nimeni	nu	reacționează.	

• SV	30/22	Chișinău,	Ciocana.	Un	observator	PPȘ	s-a	apropiat	de	SV	la	20:45	și	s-a	aflat	acolo	
pe	parcursul	numărării	voturilor.	Este	al	3	reprezentant	PPȘ.	

• SV	 21/25	 Criuleni,	 Hîrtopul	 Mic.	La	 21:03,	 după	 închiderea	 secției	 de	 votare,	 primarul	
satului	a	intrat	în	incinta	SV.	Președintele	BESV	nu	i-a	făcut	observație.	

• SV	 37/11	 Răzeni,	 Bardar.	Până	 la	 închiderea	 secției	 de	 vot,	 în	 SV	 au	 intrat	 3	 persoane	
neidentificate,	care	au	rămas	în	incintă	și	după	închiderea	secției	de	vot.	Președintele	SV	i-a	
întrebat	de	legitimație,	apoi	nu	a	întreprins	alte	acțiuni,	a	menționat	doar	faptul	că	atâta	timp	
cât	nu	se	implică	în	procesul	de	după	închiderea	secției,	pe	ea	nu	o	deranjează.	

• SV	 19/50	 Ivancea,	 Susleni.	La	 intrare	 în	 secție	 a	 venit	 o	 persoană	 și	 s-a	 prezentat	 ca	
lucrătorul	primăriei.	Această	persoană	chema	membrii	BESV	la	casa	de	cultură,	la	concert.	
Peste	6	min	i-a	fost	făcută	observație	de	către	personalul	tehnic	ce	deservea	camera	video	
drept	rezultat	aceasta	a	plecat.	Președintele	BESV	nu	a	comentat	situația.	

• SV	 24/20	 Chișinău,	 Botanica.	La	 împachetarea	 buletinelor	 de	 vot,	 a	 venit	 o	 persoană	
neautorizată,	 care	 a	 ajutat	 la	 împachetare.	 Din	 informațiile	 OTS,	 această	 persoană	 este	
angajată	în	calitate	de	paznic	la	instituția	de	la	sediul	SV.	

• SV	2/5	Edineț,	Dondușeni.	La	ora	17.40,	în	secția	de	vot	a	fost	constatată	prezența,	pe	scurt	
timp,	a	candidatului	PDM	Lesnic	Vadim,	care	a	discutat	cu	observatorul	PDM.	Președintele	
secției	de	votare	nu	i-a	reproșat	nimic.	

• SV	 2/45	 Edineț,	 Rediul	Mare.	La	 ora	 11.28	 a	 fost	 constatată	 prezența	 în	 secția	 de	 vot	 a	
concurentului	Lesnic	Vadim,	PDM.	Acesta	s-a	aflat	în	SV	timp	de	10-15	minute,	s-a	salutat	și	
a	discutat	cu	președintele	secției	de	votare	apoi	cu	observatorul	PDM	.	

• SV	4/38	Rîșcani,	Recea.	La	ora	12.40	în	secție	a	fost	prezent	candidatul	PSRM,	Mizdrenco	
Vladimir.	 Acesta	 a	 efectuat	 un	 control	 în	 secție	 cu	 scopul	 de	 a	 verifica	 cum	 decurge	
procedura,	de	asemenea,	a	efectuat	înregistrare	video.	Președintele	nu	a	acționat	în	nici	un	
fel.	

• SV	9/12	Bălți.	Observatorul	PPȘ	a	dat	legitimația	sa	unei	rude	și	a	părăsit	SV	la	ora	07:10	
dimineața,	a	revenit	către	ora	19:54.	Ruda	observatorului	s-a	aflat	pe	parcursul	zilei	în	locul	
persoanei	autorizate.	Președintele	BESV	a	chemat	juristul	pentru	a	rezolva	situația.	

	

j)	Transportarea	organizată	a	alegătorilor	(autocare,	microbuze	sau	alte	unități	de	
transport	care	în	mod	normal	nu	ar	avea	ce	căuta	în	preajmă)	–	123	SV	
• SV	21/25	Criuleni,	Hârtopul	Mic.	La	20	m	de	secție	un	automobil	model	Volkswagen,	de	două	

ori	la	9.40	și	9.50	a	transportat	alegători.	Transportul	a	fost	organizat	de	către	PPȘ.	
• SV	21/19	Criuleni,	Doroțcaia.	La	10	m	de	SV,	aproximativ	la	8.30	s-a	apropiat	un	microbuz	

culoare	albă	cu	inscripția	”la	comandă”,	în	jur	de	10	persoane.	Nu	este	cert	cine	ar	fi	organizat	
transportarea.	
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• SV	37/2	Răzeni,	Răzeni.	Transportarea	organizată	a	alegătorilor	din	partea	PDM.	OTS	afirmă	
ca	a	auzit	o	discuție	a	membrului	de	partid	PD	cu	altă	persoană	cu	referire	 la	un	buletin	
nevalabil	și	la	un	vot	minus	pentru	PDM.	

• SV	37/2	Răzeni,	Răzeni.	Transportarea	organizată	a	alegătorilor,	microbuz	alb,	s-a	observat	
cum	s-au	urcat	în	microbuz	2	persoane	în	etate	care	deja	votaseră.	Nu	se	știe	sigur	pentru	ce	
concurent	electoral.	

• SV	2/35,	Ocnița,	Paustova.	La	ora	9.55	un	grup	de	alegători	 au	 fost	 transportați	de	 către	
reprezentanții	 PPȘ	 cu	 un	 automobil	 de	 tip	 Volkswagen	 Transporter	 T4.	 Ulterior	
reprezentanții	PPȘ	au	rămas	să	facă	agitație	electorală	în	apropierea	secției	de	votare.	

• SV	2/35,	Ocnița,	Paustova.	Transportarea	alegatorilor	–	circa	15	studenți	–	cu	un	automobil	
de	tip	Mercedes-Benz	Sprinter	de	către	persoane	neidentificate.	

• SV	 3/20,	 Edineț,	 Brătușeni.	La	 ora	 10.00	 a	 fost	 constatată	 transportarea	 organizată	 a	
alegătorilor	-	circa	15	studenți.	

• SV	48/018	Transnistria,	Ștefan	Vodă.	La	SV	au	fost	aduse	organizat	200	de	persoane	cu	3	
autocare.	

• SV	 47/004	 Transnistria,	 Criuleni.	 Aproximativ	 392	 de	 persoane	 au	 fost	 aduse	 în	 mod	
organizat	la	SV,	cu	6	autobuze.	Președintele	BESV	a	sugerat	ca	alegătorii	să	intre	în	SV	pe	
rând	pentru	a	evita	aglomerația.	

• SV	47/013	Transnistria,	 Doroțcaia.	 Au	 fost	 aduse	 organizat	 cca.	 20-25	de	 persoane	 cu	 2	
autobuze.	Autobuzele	au	fost	parcate	în	preajma	BESV.	

• SV	48/020	Transnistria,	Ștefan	Vodă.	La	SV	au	fost	aduse	organizat	470	de	persoane	cu	mai	
multe	mijloace	de	transport,	precum:	autobuz	Neoplan	de	culoare	albastru	deschis	Nr.	E	049	
BO,	autobuz	Mercedes-Benz	de	culoare	albă	Nr.	T	567	HO,	microbuz	Mercedes-Benz	Sprinter	
de	culoare	albă	Nr.	T	918	MM	și	Nr.	T	644	K,	microbuz	de	culoare	albă	A	576	CB,	și	alte	două	
microbuze	de	culoare	albă	și	albastră	cu	numere	neidentificate.	

• SV	 48/023	 Transnistria,	 Chișinău.	La	 SV	 au	 fost	 aduse	 organizat	 30	 de	 persoane	 cu	 un	
autobuz	marca	MAN	de	culoare	albă,	Nr.	LEU	942.	Autobuzul	este	parcat	la	o	distanța	de	200	
m	de	la	SV.	

• SV	48/007	și	024	Transnistria,	Chișinău.	La	SV	au	fost	aduse,	în	mod	organizat,	din	Tiraspol,	
aproximativ	150	de	persoane.	Persoanele	au	fost	transportate	cu	2	autocare	de	culoare	albă	
cu	Nr.	T	961	MH	și	Nr.	T	479	MP,	parcate	mai	departe	BESV.	

• SV	 48/022	 Transnistria,	 Varnița.	La	 SV	 au	 fost	 aduse	 în	mod	 organizat	 cca.	 400-450	 de	
persoane.	Au	fost	transportați	cu	aproximativ	32	de	autoturisme,	printre	care:	microbuze	
Mercedes-Benz	Nr.	T	707	CT,	Nr.	C	338	HB,	Nr.	T	255	KE.		

• SV	48/023	Transnistria,	Chișinău.	La	ora	11.30,	au	fost	aduse	organizat	120	de	persoane	la	
SV.	Autobuzele	identificate	sunt:	DAF	de	culoare	verde,	Nr.	NPL	541	și	Nr.	ENK	890;	DAF	de	
culoare	roșie,	Nr.	OMM	213;	autobuz	de	culoarea	albă	Nr.	OOT	868.	
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• SV	48/019	Transnistria,	Ștefan	Vodă.	Transportarea	organizată	a	cca.	60	de	persoane	la	SV,	
prin	intermediul	a	3	microbuze:	Mercedes-Benz	Sprinter	de	culoare	albă	cu	Nr.	CLN	189,	Nr.	
T	951	KP,	T	952	KP.	

• SV	48/010	Transnistria,	Anenii	Noi.	La	SV	au	fost	aduse	cca.	100	de	persoane	cu	2	autobuse	
și	3	microbuze.	

• SV	 48/018	 Transnistria,	 Ștefan	 Vodă.	Persoane	 sunt	 aduse	 organizat.	 Transportarea	
organizată	a	cca.	50	de	persoane	la	SV,	cu	3	microbuze:	Mercedes-Benz	Sprinter	de	culoare	
verde	 cu	 număr	 nedeslușit,	 Mercedes-Benz	 Sprinter	 de	 culoare	 albă	 cu	 Nr.	 WWO	 963,	
Mercedes-Benz	Sprinter	de	culoare	albă	cu	Nr.	SFC	633.	

• SV	47/004	Transnistria,	Criuleni.	La	SV	au	fost	aduse	în	mod	organizat	cca.	330	de	persoane,	
cu	mai	multe	autoturisme:	Mercedes-Benz	Sprinter	de	culoare	albă	cu	Nr.	ELB	567,	BR	AT	
276	și	K	AD	817,	Mercedes-Benz	Sprinter	de	culoare	albastră	cu	Nr.	E	916	BH	și	BR	AZ	942,	
Autobuz	 de	 culoare	 albastră	 Nr.	 GME	 130,	 Mercedes-Benz	 de	 culoare	 albă	 cu	 număr	
neidentificat,	Autobuz	Keops	(ruta	Dubăsari	–	Chișinău)	de	culoare	sură	cu	Nr.	E	400	AX,	
Microbuz	 de	 culoare	 albă	 cu	 Nr.	 E	 101	 AT,	 Iveco	 de	 culoare	 albastră	 cu	 Nr.	 E	 010	 AT,	
Mercedes-Benz	Sprinter	de	culoare	galbenă	cu	Nr.	BR	AO	073.	

• SV	47/001	Transnistria,	Chișinău.	Au	fost	aduse	în	mod	organizat	cca.	60	de	persoane,	cu	3	
rutiere:	,	Mercedes-Benz	Sprinter	de	culoare	verde	cu	număr	neidentificat,	Mercedes-Benz	
Sprinter	de	culoare	albă	cu	Nr.	A	073	CM	și	T	255	MA.	

• SV	 47/008	 Transnistria,	 Șoldănești.	La	 SV	 au	 fost	 aduse	 în	 mod	 organizat	 cca.	 300	 de	
persoane,	 cu	 cel	 puțin	 7	 autobuze,	 printre	 care:	 Setra	 de	 culoare	 albastră	 Nr.	 GLA	 888,	
Mercedes-Benz	de	culoare	albastră	Nr.	QMO	651.	

• SV	47/007	Transnistria,	Hîrtop.	La	SV	au	 fost	 transportate	organizat	 aproximativ	300	de	
persoane,	cu	mai	multe	autoturisme:	Mercedes-Benz	de	culoare	albă	Nr.:	PSV	265,	K	KF	777,	
C	PK	520,	C	MY	826,	AHI	343,	Mercedes-Benz	de	culoare	albastru	închis	cu	Nr.	C	RB	185,	
autobuz	Ikarus	K	777	AB.	

• SV	47/009	Transnistria,	Șoldănești.	La	SV	au	fost	transportate	organizat	aproximativ	20	de	
persoane,	cu	microbuzul	Mercedes-Benz	de	culoare	albă	cu	Nr.	C	QD	757.	

• SV	48/010	Transnistria,	Anenii	Noi.	Cca.	50	de	persoane	au	fost	aduse	în	mod	organizat	la	
vot	cu	un	microbuz.	

• SV	48/008	Transnistria,	Anenii	Noi.	Aproximativ	200	de	persoane	au	fost	aduse	organizat	la	
SV	pentru	a	vota	candidatul	Melnic	Viorel,	fiind	implicate	următoarele	mijloace	de	transport:	
autobuz	MAN	de	culoare	roșie	Nr.	A	452	EB,	autobuz	de	culoare	verde	Nr.	MUM	823	și	1	
microbuz:	Mercedes-Benz	de	culoare	albă	Nr.	T	054	HM.	

• SV	48/002	Transnistria,	Chișinău.	La	SV	au	fost	transportate,	în	mod	organizat,	cca.	50	de	
persoane.	

• SV	48/007	Transnistria,	Chișinău.	Au	fost	aduse	la	SV	în	mod	organizat	cca.	30	de	persoane,	
pentru	a	vota	PSRM	conform	declarațiilor	persoanelor	transportate.	Mijloacele	de	transport	
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implicate:	autobuz	de	culoare	roșie	Nr.	VKV	389,	autobuz	de	culoarea	albă	Nr.	MUM	797	și	
Nr.	MUM	806.	

• SV	48/013	Transnistria,	Căușeni.	La	SV	au	fost	transportate	în	mod	organizat	cel	puțin	100	
de	persoane,	fiind	implicate	următoarele	mijloace	de	transport:	Mercedes-Benz	Sprinter	de	
culoare	albă	cu	Nr.	A	145	EP,	autobuz	de	culoare	albă	cu	Nr.	MUM	807	și	Nr.	T	615	AX.	

• SV	48/001	Transnistria,	Chișinău.	Un	grup	de	 cca.	60	de	persoane	au	 fost	 aduse	 în	mod	
organizat	la	SV	pentru	a	vota.	Mijlocul	de	transport	implicat	este:	autobuz	de	culoarea	verde	
Nr.	LRL	806,	autobuz	de	culoarea	albă	Nr.	T	695	AT.	

• SV	48/017	Transnistria,	Hagimus.	La	SV	au	fost	transportate	în	mod	organizat	mai	multe	
persoane,	fiind	implicate	următoarele	mijloace	de	transport:	autobuz	K	de	culoarea	albă	Nr.	
ZQD	880,	autobuz	Mercedes-Benz	de	culoarea	albă	Nr.	C	IA	127	și	Nr.	C	GZ	089,	microbuz	
Hyundai	de	culoarea	albă	Nr.	C	NM	046,	microbuz	Mercedes-Benz	Sprinter	de	culoarea	albă	
Nr.	T	249	EO,	A	660	BT,	C	169	ET,	A	490	CO	și	Nr.	C	MS	544,	autobuz	Laz	de	culoare	roșie	Nr.	
T	478	CK,	microbuz	Volkswagen	de	culoarea	albă	Nr.	T	828	HP,	microbuz	Volkswagen	de	
culoarea	neagră	Nr.	TMY	129.	

• SV	48/022	Transnistria,	Varnița.	Cca.	200	de	persoane	au	fost	aduse	în	mod	organizat	la	SV	
pentru	a	vota,	mijloacele	de	transport	 implicate	sunt:	autobuz	Mercedes-Benz	de	culoare	
albă	Nr.	TG	AH	933,	microbuz	Mercedes-Benz	Sprinter	de	culoare	albă	Nr.	A	214	EE,	T	707	
CT	și	T	255	KE,	microbuz	Mercedes-Benz	de	culoare	roșie	Nr.	C	338	HB.	

• SV	 8/1,	 Florești.	La	 ora	 12:25,	 la	 secția	 de	 votare	 au	 fost	 aduși	 un	 grup	 de	 5	 alegători,	
îndrumați	de	o	persoană.	Acești	alegători	au	votat	în	baza	certificatelor	cu	drept	de	vot	și	au	
fost	introduși	pe	lista	suplimentară.		Persoana	însoțitoare	a	venit	de	cel	puțin	2	ori	împreună	
cu	2	grupuri	de	persoane	diferite.	

• SV	10/38,	Bălți,	Octeabriscoe.	La	ora	13:36,	în	preajma	secției	de	votare	a	fost	identificat	un	
microbuz	care	transporta	alegătorii	 la	SV.	Microbuzul	staționează	 în	 fața	secției	de	vot	și	
alegătorii	 circulă	 de	 la	 acesta	 spre	 secție	 și	 viceversa.	 Din	 cele	 relatate	 de	 cetățeni,	
microbuzul	circulă	pe	traseul	satelor	Octeabreskaia	și	Țambula.	Se	presupune	că	microbuzul	
aparține	PPȘ	din	considerentul	că	alături	de	acesta	se	 instalează	un	placat	mobil	cu	sigla	
acestui	partid,	care	a	fost	ascuns	de	către	șoferul	microbuzului	când	OTS	a	început	să	facă	
poze	la	acesta.	

• SV	15/62,	Călărași,	Țibirica.	Transportarea	organizată	a	alegătorilor:	cu	autobuzul	au	fost	
aduse	aproximativ	30	persoane.	

• SV	18/4,	Orhei,	Orhei.	 La	ora	11:00,	observatorul	PPȘ	a	adus	 cu	o	mașină	o	persoană	 în	
vârstă	să	voteze.	Alegătorul	a	intrat	singur	în	cabina	de	vot.	

• SV	 28/22,	 Chișinău,	 Rîșcani.	 La	 ora	 12:25,	 observatorul	 Promo-LEX	 a	 observat	 două	
autocare	la	distanța	de	300	m	de	la	SV.	Observatorul	a	presupus	că	acestea	au	fost	utilizate	
pentru	transportarea	alegătorilor.	Autocarele	erau	de	model	Mercedes,	culoare	albă	și	roșie,	
cu	capacitate	de	circa	30	persoane.	
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• SV	21/19	Criuleni,	Doroțcaia.	La	ora	14:00,	în	secția	de	votare	a	intrat	un	grup	de	cetățeni	
tineri.	După	ce	au	luat	buletinele	de	vot,	aceștia	au	fost	instruiți	cum	să	voteze	și	unde	să		
aplice	ștampila	votat	de	către	o	persoană	care	i-a	adus	în	mod	organizat.	Această	situație	s-
a	repetat	de	aproximativ	4	ori,	de	fiecare	data	persoana-organizator	venea	cu	2-4	persoane	
tinere,	pe	care	 le	aducea	cu	un	automobil	de	culoare	sură,	Volkswagen,	nr.	 înmatriculare	
UMN524.	Președintele	BESV	nu	a	reacționat.	

• SV	 35/3	 Căușeni,	 Căușeni.	Aproximativ	 16	 persoane	 au	 fost	 aduse	 cu	 un	 microbuz	 alb,	
Sprinter,	cu	numere	de	Tiraspol	(T	807	HH).	Acestea	au	mărturisit	că	sunt	aduși	de	către	
PSRM.	

• SV	20/30	Strășeni,	Recea.	De	 la	ora	8	până	 la	12:30,	o	persoană	cu	o	mașina	de	2	 locuri	
(volkswagen	caddy,	culoare	galben	cu	verde)	a	transportat	de	vreo	11	ori	câte	o	persoană	la	
vot.	

• SV	21/13	Criuleni.	Coșnița	–	Est.	La	ora	10:00	a	fost	înregistrată	transportarea	organizată	a		
alegătorilor	la	vot	cu	3	autobuze	și	4	microbuze.	Alegătorii	au	flaiere	de	la	PDM.	Transportul	
dat	vine	și	pleacă	de	mai	multe	ori,	staționând	aproximativ	la	100	m	de	la	secția	de	votare.	

• SV	19/36	Ivancea,	Molovata	Nouă,	s.	Roghi.	A	venit	un	microbuz	care	a	adus	alegători	în	mod	
organizat.	Aceștia	 și-au	exercitat	dreptul	 la	vot	după	care	organizat	 	 au	plecat	 cu	același	
microbuz.	

• SV	 19/36	 Ivancea,	Moldovata	 Nouă,	 s.	 Roghi.	Simpatizanții	 partidului	 ȘOR	 sunt	 aduși	 cu	
microbuzele	până	la	o	distanță	de	câteva	cartiere	de	la	secția	de	votare,	pentru	a	nu	putea	fi	
identificați	de	către	observatori.	La	ora	raportării	incidentului,	au	fost	identificați	circa	30	
de	alegători	aduși	organizat.	Președintele	BESV	nu	este	informat	despre	o	astfel	de	acțiune.	
Automobil	Sprinter	cu	nr.	ZUF	503.	

• SV	22/20	Ialoveni,	Pîrjolteni.	Pe	la	ora	12:00	s-a	observat	prin	geam	cum		2	mașini	de	marca	
T4,	parcate	până	la	100	metri	de	la	secția	de	vot,	au	adus	un	grup	mare	de	persoane	în	etate.	
Imediat	în	SV	a	fost	înregistrat	un	flux	mare	de	alegători,	care,	după	ce	au	votat,	au	plecat	la	
fel	în	mod	organizat.	Aceste	microbuze	au	mai	fost	observate	și	odată	cu	prezența	acestora	
s-au	remarcat	și	fluxurile	numeroase	de	alegători.		

• SV	22/29	Ialoveni,	Tuzara.	De	dimineață	s-a	observat	o	mașină	care	a	făcut	în	jur	de	3-4	ture,	
mașină	personală	care	aducea	câte	1-2	alegători.	Automobil	de	tip	Honda,	gri,	metalic.	

• SV	34/24	Anenii	Noi,	Gura	Bîcului.	Transport	organizat	din	Transnistria	a	fost	observat	la	
250	m	de	la	secția	de	vot	(	10	unit.	de	transport:	microbuze	cu	nr.	de	înmatriculare	C	OP	367,	
MUM	531,	T	506	HA,	T	076	EM	și	3	microbuze	cu	numere	neidentificabile;	autocare	CKQ	
032,	CKQ	032,	VBS	449).	

• SV	21/3	Criuleni,	Criuleni	–	Nord.	La	ora	11.21	a	fost	organizat	transport	(microbuz	alb,	foto	
expediat)	persoanele	care	ieșeau	din	secția	de	votare	intrau	în	microbuz.	Nu	este	clar	dacă	a	
fost	organizat	din	partea	unui	candidat	electoral	sau	nu,	poliția	nu	a	fost	chemată.	

• SV	29/19	Chișinău,	Rîșcani.	Lângă	secția	de	votare	a	fost	observat	un	microbuz	Mercedes	
Sprinter,	 culoare	 albă	 cu	 număr	 de	 înmatriculare	 CMW	 123,	 care	 transportă	 organizat	
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alegătorii,	prima	transportare	a	avut	loc	aproximativ	la	orele	09.30	iar	a	doua	la	10.00.	Sunt	
câteva	persoane	în	vârstă,	dar	mai	multe	tinere.	Acestora	li	se	permite	să	iasă	câte	3	și	să	
meargă	la	vot.	

• SV	29/9	Chișinău,	Centru.	În	preajma	SV	sunt	4	autocare	de	culori:	verde,	negru,	alb,	roșu	cu	
aproximativ	 100	 oameni.	 Observatorul	 a	 fost	 anunțat	 de	 OTL,	 a	 filmat	 autocarele	 .	 La	
moment	 ele	 staționează	 acolo,	 așteaptă	 întoarcerea	 alegătorilor.	 Va	 fi	 filmată	 intrarea	
alegătorilor	în	autocar	și	expediată.	Autocarele:	NPL	541,	OMM	213,	OOT	868,	FNK	880.	

• SV	 29/9	 Chișinău,	 Centru.	Aproximativ	 la	 ora	 18:32,	 la	 60	m	 de	 secția	 de	 votare	 a	 fost	
depistat	 un	 autocar	Mercedes	 Sprinter	 cu	 nr.	 KSC	 519,	 culoare	 roșie	 care	 a	 transportat	
aproximativ	20	de	alegători.	

• SV	29/9	Chișinău,	Centru.	La	ora	19:00,	la	40	m	și	60	m	de	secția	de	votare	sunt	depistate	2	
microbuze	 bordo,	 Mercedes	 Sprinter	 care	 transportă	 câte	 aproximativ	 20	 de	 persoane,	
prima	mașină	cu	nr.	KSC	519	și	a	doua	cu	nr.	TQC	455.	

• SV	29/9	Chișinău,	 Centru.	 La	 ora	 19:19	 a	 fost	 observat	 un	 transport	 (Ford	Tranzit	9,	 cu	
capacitate	de	18	persoane,	NI:	DPT	472)	ce	a	transportat	persoane	la	SV.	Observatorul	nu	a	
putut	 determina	 din	 partea	 cărui	 partid	 sunt	 persoanele	 date.	 Reacție	 din	 partea	
președintelui	BESV	nu	a	fost	din	motivul	că	președintele	a	lipsit	de	la	SV	timp	de	45	min.	

• SV	48/007	Transnistria,	Chișinău.	La	această	SV	au	fost	aduse	în	mod	organizat	persoane	
pentru	a	vota.	Astfel,	la	12:40	–	cca.	40	de	persoane,	la	15:25	–	cca.	30	de	persoane,	la	15:50	
–	cca.	200	de	persoane,	la	16:50	–	aproximativ	150	de	persoane.	

• SV	48/020	Transnistria,	Ștefan	Vodă.	La	ora	14:20	au	fost	aduse	în	mod	organizat	cca.	15	
persoane	la	SV	pentru	a	vota,	la	16:05	au	fost	aduse	alte	30	de	persoane.	

• SV	47/004	Transnistria,	Criuleni.	La	ora	13:25,	la	SV	au	fost	aduși	în	mod	organizat	alegători,	
cu	următoarele	mijloace	de	 transport:	microbuz	de	 culoare	albă	Nr.	E	161	AO,	microbuz	
Mercedes-Benz	de	culoare	albă	cu	număr	neidentificat,	autobuz	Mercedes-Benz	de	culoare	
galbenă	 Nr.	 E	 668	 BK.	 La	 ora	 17:45,	 la	 SV	 au	 fost	 aduse	 aproximativ	 150	 de	 persoane.	
Mijloacele	de	transport	implicate	sunt:	microbuz	Mercedes-Benz	de	culoare	galbenă	Nr.	E	
668	EM,	microbuz	Mercedes-Benz	Sprinter	de	culoare	albă	Nr.	ELB	563,	autocar	Mercedes-
Benz	de	culoare	albastră	Nr.	GME	130,	microbuz	Mercedes-Benz	de	culoare	albă	Nr.	E	405	
AE.	

• SV	47/022	Transnistria,	Ustia.	La	SV	au	 fost	 aduse	 în	mod	organizat	mai	mult	de	100	de	
persoane,	 fiind	 transportați	 cu	 mai	 multe	mijloace	 de	 transport,	 printre	 care:	 microbuz	
Mercedes-Benz	de	culoare	roșie	E	588	BC,	autobuz	Mercedes-Benz	”Travel	Bus”	cu	Nr.	E	762	
BM.	

• SV	47/021	Transnistria,	Sănătăuca.	16	persoane	au	fost	aduse	în	mod	organizat	la	SV	pentru	
a	vota.	Persoanele	au	fost	aduse	cu	un	microbuz	de	culoare	roșie	Nr.	K	888	AH.	

• SV	47/007	Transnistria,	Hîrtop.	La	ora	13:50,	s-a	constatat	transportarea	organizată	la	SV	a	
cca.	300	de	persoane.	În	intervalul	13:50	–	18:30	au	fost	aduși	în	mod	organizat	aproximativ	
200	de	persoane.	Au	 fost	observate	circa	15	autobuze.	Mijloacele	de	transport	 implicate:	
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microbuz	Mercedes-Benz	Sprinter	de	culoare	albă	Nr.	C	ID	057,	MJU	980,	LFN	838,	QQX	199,	
CSI	755,	PSV	265,	C	MY	826,	K	KF	777,	C	PK	520	și	C	OH	979,	Mercedes-Benz	Sprinter	de	
culoare	 albastră	 Nr.	 K	 803	 AP,	 Mercedes-Benz	 Sprinter	 de	 culoare	 roșie	 Nr.	 K	 826	 AM,	
microbuz	Mercedes-Benz	de	culoare	albă	K	673	AO.	

• SV	47/014	Transnistria,	Oxentea.	La	SV	au	fost	aduse,	în	mod	organizat,	cu	2	autocare	și	5	
microbuze,	aproximativ	100	de	persoane.	

• SV	47/006	Transnistria,	Rezina.	Transportarea	organizată	a	alegătorilor:	la	ora	06:20	au	fost	
aduși	la	SV	cca.	100	de	persoane	cu	microbuz	Iveco	de	culoare	albă	Nr.	P	679	CC3,	microbuz	
Iveco	 de	 culoare	 albă	 cu	 număr	 neidentificat,	 autobuz	 de	 culoare	 albastră	 cu	 număr	
neidentificat.	La	ora	11.50	au	fost	aduse,	cu	un	alt	autobuz,	aproximativ	50	de	persoane.	

• SV	47/009	Transnistria,	Șoldănești.	La	ora	14:5,	cca.	20	de	persoane	au	fost	aduse	la	vot	în	
mod	organizat	cu	un	microbuz	de	culoare	roșie	Nr.	P	153	BX.	

• SV	47/015	Transnistria,	Ustia.	La	ora	11:45	a	fost	constatată	transportarea	organizată	a	cca.	
40	de	persoane,	fiind	aduse	cu	2	microbuze:	Mercedes-Benz	de	culoare	albă	Nr.	E	288	AP	și	
Nr.	E	004	AH.	

• SV	 39/31	 Sărata	 Galbenă,	 Hîrtop.	Un	 automobil	 marca	 Mercedes	 cu	 numerele	 de	
înmatriculare	CMAI	116	a	adus	la	SV,	în	mod	organizat,	un	număr	mare	de	alegători.		

• SV	 15/62,	 Călărași,	 Țibirica.	La	 ora	 11:20	 s-a	 constatat	 transportarea	 organizată	 a	
alegătorilor	din	Schinoasa	spre	Țibirica,	cu	un	autocar	care,	probabil,	a	aparținut	MAI	(cu	
numerele	 civile,	 deși	 duminica	 trecută	 același	 autocar	 era	 se	 pare	 cu	 numere	 MAI),	 cu	
emblema	 MAI,	 n/i	 ZKQ588.	 Acest	 autocar	 a	 făcut	 naveta	 de	 câteva	 ori.	 Transportarea	
respectivă	nu	este	organizată	de	primărie.	

• SV	16/33,	Ungheni,	Sculeni.	La	ora	18:10,	s-a	constatat	că	reprezentanții	PDM	purtând	haine	
cu	sigla	PDM	pleacă	periodic	în	sat,	încarcă	mașina	cu	alegători	și-i	aduc	organizat	la	vot,	iar	
când	grupul	de	alegători	finalizează	votul,	îi	transportă	înapoi.	

• SV	40/45	Cimișlia,	Topala.	În	magazinul	care	se	află	la	o	distanță	de	15-20	m	de	SV,	persoane	
îmbrăcate	în	vestimentație	cu	simbolul	PDM	serveau	premeditat	cu	băuturi	spirtoase,	cafea,	
ceai	persoanele	care	intrau	în	magazin.	

• SV	19/36	Ivancea,	Molovata	Nouă,	s.	Roghi.	Circa	15	persoane	au	fost	aduse	organizat	într-
un	microbuz	(Mercedes	Sprinter	alb	ZUF	503)	de	persoane	neidentificate.	

• SV	19/50	Ivancea,	Susleni.	Circa	15	persoane	aduse	organizat	într-un	microbuz	(Mercedes	
Sprinter	alb	ZUF	503).	Partidul	simpatizat	de	acestea	a	fost	neidentificat.	

• SV	 20/18	 Strășeni,	 Strășeni.	Între	 orele	 17:00-	 19:00	 a	 fost	 observat	 un	 autovehicul	 ce	
aducea	organizat	persoane	la	SV.	Automobilul	dat	a	fost	observat	de	3	ori	la	distanță	de	30	
m	de	la	SV.	Observatorul	a	presupus	că	acesta	poate	fi	organizat	de	activiștii	PDM	din	motiv	
că	permanent,	de	automobilul	în	cauză,	se	apropia	observatorul	de	la	PDM.		

• SV	 21/23	 Criuleni,	 Dubăsarii	 Vechi.	Alegătorii	 au	 fost	 aduși	 la	 secția	 de	 votare	 în	 mod	
organizat,	într-un	microbuz	alb,	marca	Renault.	Acesta	aduce	alegători	pentru	partidul	PDM.	
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• SV	 34/25	 Anenii	 Noi,	Maximovca,	 SV	 34/22	 Anenii	 Noi,	 Floreni.	Au	 fost	 raportate	 32	
microbuze	cu	oameni	din	Varnița,	aduși	foarte	aproape	de	secțiile	de	votare.	

• SV	35/17	Căușeni,	Hagimus.	Au	fost	observate	2	microbuze:	unul	de	20	locuri,	altul	9	locuri	
care	 aduc	 alegători	 la	 SV	 la	 un	 interval	 de	 20	min.	 Șoferii	 automobilelor	 stau	 alături	 de	
observatorii	PDM.	Numărul	de	înmatriculare	ale	acestora	sunt:	Volkswagen	Vito,	albastră	
THY129	și	microbuzul	de	pe	ruta	Bender-Hajima	Albă,	cu	nr.	de	înmatriculare	A781CT.	

• SV	47/006	Transnistria,	Rezina.	La	ora	18.55	a	fost	observat	un	autobuz	care	a	transportat	
în	mod	organizat	cca.	50	de	persoane.	Nu	a	 fost	posibil	de	 identificat	cine	ar	 fi	organizat	
transportarea.	

• SV	 48/008	 Transnistria,	 Anenii	 Noi.	La	 ora	 15.30	 un	 grup	 de	 100	 de	 alegători	 au	 fost	
transportați	la	SV	pentru	a	vota,	cu	un	microbuz	de	tip	Volkswagen	de	culoare	albă	Nr.	T	905	
AO	și	microbuz	de	culoare	portocalie	Nr.	T	472	HO.	Transportarea	alegătorilor	la	SV:	la	ora	
15.50	 au	 fost	 aduse	 cca.	 60	 de	 persoane.	 Autobuzele	 au	 fost	 parcate	 în	 preajma	 BESV:	
autobuz	Mercedes-Benz	de	culoarea	verde	Nr.	E	051	BO	și	de	culoarea	albă	Nr.	T	567	HO.	

• SV	48/010	Transnistria,	Anenii	Noi.	La	ora	15.50,	a	fost	observat	un	autobuz	de	culoare	albă	
Nr.	MUM	812	care	a	adus	cca.	30	de	persoane	la	SV.	La	ora	16.40,	au	fost	aduse	aproximativ	
30	de	persoane	cu	un	autobuz	de	culoare	albă	Nr.	T	615	AX.	La	18.00,	aproximativ	50	de	
alegători	au	fost	aduși	la	SV	cu	2	microbuze	Mercedes-Benz	de	culoare	albă,	unul	de	culoare	
verde	și	un	autobuz	de	culoare	verde	număr	neidentificat.	

• SV	 48/024	 Transnistria,	 Chișinău.	Transportarea	 alegătorilor:	 la	 ora	 16.00,	 cca.	 100	 de	
persoane	au	 fost	aduse	 la	SV	cu	autobuz	Mercedes-Benz	de	culoare	verde	 închis,	Nr.	BSV	
942.	

• SV	48/013	Transnistria,	Căușeni.	La	ora	16.20,	au	fost	transportate	cu	un	microbuz	cca.	40	
de	persoane.	Mijloacele	de	transport	sunt	parcate	mai	departe	de	BESV.	

• SV	48/017	Transnistria,	Hagimus.	Persoanele	sunt	aduse	în	mod	organizat	la	SV	pentru	a	
vota.	Au	fost	observate	mai	multe	mijloace	de	transport	parcate	la	traseul	principal	cât	și	în	
apropiere	de	SV:	microbuz	Mercedes-Benz	Sprinter	de	culoare	albă	Nr.	C	169	ET,	T	538	KP,	
T	644	KH,	LIW	656,	A	131	CM,	T	166	MP,	T	265	MI,	A	672	EA,	RST	217,	A	217	EB,	T	249	EO,	
A	934	CK,	microbuz	Mercedes-Benz	Sprinter	de	culoare	roșie	Nr.	A	191	BC.	

• SV	48/001	Transnistria,	Chișinău.	La	ora	17.00	a	fost	constatată	transportarea	organizată	a	
alegătorilor	–	cca.	100	de	persoane,	transportate	cu	2	autocare	MAN	de	culoarea	albă	Nr.	
GLA	887	și	Nr.	GLA	871.	

• SV	47/008	Transnistria,	Șoldănești.	Transportarea	în	mod	organizat	a	alegătorilor	în	număr	
foarte	mare,	 au	 fost	 implicate	 aproximativ	 15	mașini	 particulare,	 3	 autocare	mari	 şi	 un	
microbuz	precum	şi	alte	unități	de	transport.	S-a	constatat	că	unitățile	de	transport	sunt	
dirijate	de	un	automobil	Volkswagen.	

• SV	 47/006	 Transnistria,	 Rezina.	Transportarea	 alegătorilor:	 la	 ora	 12.30,	 cca.	 200	 de	
persoane	au	fost	aduse,	cu	aproximativ	30	de	mașini	personale,	6	microbuze,	7	autobuze.	



 

 69 

Blocul ACUM 

Platforma DA și PAS 

www.acum.md 

• SV	47/022	Transnistria,	Ustia.	Conform	celor	 comunicate	de	 către	alegătorii	 care	au	 fost	
transportați	organizat	la	această	SV	ca	să	voteze,	organizatorii	de	transport	au	făcut	astfel	
ca	trecerea	prin	vamă	a	autobuzelor	și	autoturismelor	cu	numere	transnistrene	să	fie	fără	
înregistrare	la	intrare	și	ieșire	din	Moldova	(tur	–	retur)	și	fără	control.	Șoferii	mijloacelor	
de	 transport	 sunt	 achitați	 cu	 câte	 20-25$	 în	 dependență	 de	 numărul	 de	 alegatori	
transportați,	iar	alegătorii	cu	câte	20$	pentru	votarea	conform	indicațiilor.	

• SV	47/004	Transnistria,	Criuleni.	
• SV3/14	 Edineț,	 Chiurt.	De	 cel	 puțin	 2	 ori	 au	 fost	 transportați	 grupuri	 de	 alegatori	

cu		 automobilul	 de	 tip	 Dacia	 Logan	 Universal		 cu	 numerele	 de	 înmatriculare	 UH	M	 113,	
ultima	data	fiind	observată	la	orele	13	:	33.	

• SV	4/32	Rîșcani,	Pîrjota.	Primarul	satului	Pîrjota	a	transportat	cu	mașina	personală	câte	2-3	
alegători	la	secția	de	votare.	

• SV	8/1	Florești.	La	ora	15.30	alegătorii	au	fost	aduși	în	grup	și	au	votat	pe	lista	suplimentară,	
reședința	 fiind	 diferită	 decât	 cea	 din	 SV.	 Grupul	 era	 însoțit	de	 o	 persoană	 care	 le	 dădea	
indicații	ce	să	facă.	Președintele	BESV	nu	a	întreprins	nimic.	

	

k)	Încetarea/suspendarea	nejustificată	a	votării	în	secția	de	votare	–	3	cazuri	
• SV	9/13	Bălți.	Operatorul	a	vrut	să	vadă	dacă	funcționează	camera	de	înregistrare	video	și	

aceasta	s-a	oprit.	Din	această	cauză,	votarea	a	fost	suspendată	pentru	5	minute,	de	la	8:02	
până	la	8:07.	În	timpul	acesta	a	intrat	un	alegător	căruia	i	s-a	interzis	să-și	exercite	dreptul	
de	vot	până	la	rezolvarea	problemei.	Președintele	BESV	a	reacționat	foarte	rapid	și	a	rezolvat	
problema.	

	

l)	Deficiențe	în	funcționarea	SIAS	Alegeri	(suspendarea	funcționării;	situații	când	SIAS	
Alegeri	indică	faptul	că	alegătorul	a	votat,	iar	acesta	susține	că	nu	a	votat)	–	61	cazuri.	
• SV	38/24	Hâncești,	 Lăpușna.	SIAS	Alegeri	 nu	 a	 funcționat	 de	 la	 09:15	 până	 la	 09:19,	 nu	

puteau	verifica	datele.	Au	telefonat	la	CEC	si	s-a	clarificat	situația.	
• SV	 38/10	 Hâncești,	 Boghiceni.	În	 SV	 aproximativ	 10	 min	 nu	 a	 fost	 internet,	 în	 această	

perioadă	alegătorii	care	veneau	erau	notați	pe	hârtie,	care	ulterior	trebuiau	înregistrați	in	
SIAS	Alegeri.	

• SV	 4/32,	 Rîșcani,	 Pîrjota.	În	 intervalul	 dintre	 08:39	 –	 09:20	 în	 secția	 de	 votare	 a	 fost	
constatată	 lipsa	 conexiunii	 la	 internet.	 A	 fost	 chemat	 un	 operator	 Moldtelecom	 care	 a	
remediat	problema.	Operatorii	SIAS	Alegeri	au	înregistrat	datele	pe	foi.	

• SV	9/11,	Bălți.	În	jurul	orei	9:15,	SIAS	Alegeri	a	fost	blocat	timp	de	2	min.	La	acel	moment	în	
SV	erau	alegători,	care	au	așteptat	până	s-a	rezolvat	problema.	

• SV	10/19,	Bălți,	Bălți.	La	unul	din	cei	doi	operatori	SIAS	Alegeri,	pe	parcursul	a	20	de	minute	
(08:40-09:00)	nu	a	funcționat	SIAS	Alegeri.	Pentru	a	soluționa	situația,	președintele	BESV	a	
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sunat	la	centru	de	apel	unic	pentru	asistență.	Procesul	de	votare	în	această	perioadă	nu	a	
fost	întrerupt.	

• SV	16/11,	Sîngerei,	Ungheni.	La	ora	09:15,	un	alegător	era	înregistrat	în	SIAS	Alegeri	că	ar	fi	
votat	deja	în	satul	Simeni,	dar	a	venit	să	voteze	și	la	secția	respectivă,	argumentând	că	nu	a	
votat	deloc.	Într-un	final,	alegătorului	i	s-a	permis	să	voteze.	

• SV	27/21,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	09:15	a	fost	sistată	activitatea	calculatoarelor	timp	de	
2	minute	din	cauza	lipsei	de	conexiune	la	internet.	Președintele	a	soluționat	problema.	

• SV	12/3,	Sîngerei,	Centru.	La	ora	08:35,	un	alegător	s-a	prezentat	la	SV	pentru	a	vota.	După	
verificarea	și	înregistrarea	acestuia	în	SIAS	Alegeri,	s-a	constatat	că	acesta	nu	este	atribuit	la	
SV	respectivă.	În	rezultat,	alegătorul	a	părăsit	SV	fără	să	voteze,	însă	in	SIAS	Alegeri	a	rămas	
înregistrat	ca	alegător	care	deja	a	votat.	

• SV	33/7	Chișinău,	Durlești.	Au	fost	înregistrate	probleme	cu	conexiunea	la	internet	începând	
cu	orele	7:15	până	la	8:47.	

• SV	 33/14	 Chișinău,	 Durlești.	În	 decurs	 de	 30	 de	 minute	 operatorii	 nu	 au	 avut	 acces	 la	
internet.	Peste	20	de	minute	incidentul	a	fost	înlăturat	de	către	lucrătorii	Moldtelecom.	

• SV	42/45	Cantemir,	Bucuria.	Când	primarul	din	Cahul	s-a	prezentat	la	SV,	datele	acestuia	
erau	deja	 introduse	 în	 sistem	și	 arătau	 că	deja	a	votat.	Președintele	BESV	nu	 l-a	 lăsat	 să	
voteze	repetat.	

• SV	37/29	Răzeni,	Mileștii	Mici.	De	la	08:50	la	09:10	la	unul	dintre	operatorii	SIAS	Alegeri	nu	
a	funcționat	sistemul,	se	menționa	că	e	blocată	pagina.	La	rezolvarea	problemei	s-au	implicat	
membrii	comisiei,	dar	deficiența	a	fost	lichidată	în	urma	contactării	CEC.	Situația	data	a	durat	
circa	20	min.	

• SV	 32/32	 Chișinău,	 Tohatin.	La	 11:04	 nu	 a	 fost	 conexiune	 la	 internet,	 fapt	 ce	 a	 sistat	
funcționarea	SIAS	Alegeri.	La	orele	11:15	min,	această	problemă	a	fost	înlăturată.	

• SV	45/13	Comrat,	Avdarma.	La	ora	9:15,	au	fost	înregistrate	deficiențe	de	funcționare	a	SIAS	
Alegeri.	Timp	de	15	min	procesul	de	votare	a	fost	înregistrat	pe	o	foaie	de	hârtie,	ulterior	
datele	au	fost	introduse	în	calculator.	

• SV	45/5	Comrat,	Comrat.	La	ora	10:15,	a	dispărut	conexiunea	la	internet.	Au	fost	întreprinse	
măsuri	pentru	înlăturarea	deficienței.	Procesul	de	votare	nu	s-a	întrerupt.	Toate	datele	s-au	
indicat	pe	o	foaie	de	hârtie.	

• SV	47/022	Transnistria,	Ustia.	Un	alegător	s-a	prezentat	la	SV	pentru	a	vota,	în	buletinul	de	
identitate	este	indicat	că	viza	de	reședință	este	înregistrată	în	Dubăsari,	însă	în	SIAS	Alegeri	
este	indicată	viza	de	reședință	în	Chișinău.	Alegătorul	nu	a	votat.	

	
m)	 Deficiențe	 în	 listele	 electorale	 (discrepanțe	 dintre	 adrese;	 alegători	 decedați;	
semnături	în	locul	altor	persoane)	–	129	cazuri.	

• SV	30/5	Chișinău,	Ciocana.	Un	alegător	pe	la	9:20	a	făcut	observație	membrilor	BESV	că	fiica	
dumneaei	fiind	decedată	de	19	ani	mai	este	inclusă	în	listele	electorale.	
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• SV	 31/26	 Chișinău.	 Rîșcani.	 Alegătorul	 a	 găsit	 in	 listele	 de	 bază,	 pe	 adresa	 sa	 înscrise	
persoane	care	deja	sunt	decedat.	

• SV	34/1	Anenii	Noi,	Anenii	Noi.	Doamna	care	a	solicitat	un	buletin	de	vot	a	găsit	în	baza	de	
date	numele	și	familia	soțului	său	care	e	decedat.	

• SV	9/2	Bălți.	La	9:10	au	 fost	constatate	discrepanțe	dintre	adrese.	Operatorul	a	semnalat	
despre	problemă.	Președintele	BESV	a	făcut	copie	la	buletin	și	persoana	a	fost	inclusă	în	lista	
suplimentară.	

• SV	9/21	Bălți.	La	ora	8:24,		persoana	cu	acte	de	identitate	ce	indicau	secția	respectivă	nu	s-
a	regăsit	în	lista	electorală	de	bază,	aceasta	a	fost	inclusă	în	lista	suplimentară.	

• SV	23/10	Chișinău,	Botanica.	Un	alegător	cu	acte	de	identitate	ce	indicau	secția	respectivă,	
nu	s-a	regăsit	în	lista	electorală	de	bază	și	a	fost	inclusă	în	lista	suplimentară.	

• SV	25/	15	Chișinău,	Centru.	Doi	soți	au	venit	să	voteze.	Unul	din	ei	nu	s-a	regăsit	 în	 lista	
electorală,	fiind	inclus	pentru	a	vota	în	altă	secție	de	votare.	

• SV	 25/	 17	 Chișinău,	 Centru.	În	 listele	 electorale	 erau	 indicate	 5	 persoane	 cu	 aceeași	
reședință.	Dar	proprietarii	apartamentului	au	comunicat	că	în	acel	apartament	locuiesc	doar	
două	persoane.	

• SV	 25/2	 Chișinău,	 Botanica.	Un	 alegător	 a	 depistat	 în	 liste	 că	 în	 apartamentul	 său	 au	
reședință	persoane	străine.	

• SV	25/	15	Chișinău,	Centru.	Un	alegător	nu	s-a	regăsit	în	lista	electorală.	Alegătorul	a	votat	
în	baza	listei	suplimentare.	

• SV	26/25,	Chișinău,	Centru.	La	ora	09:11,	un	alegător	a	identificat	o	persoană	decedată	în	
listele	electorale.	Persoana	care	a	depistat	incidentul	a	declarat	că	a	prezentat	certificatul	de	
deces	al	rudei,	însă	președintele	BESV	afirmă	contrariul.	

• SV	 40/16	 Cimișlia.	 Basarabeasca.	Un	 alegător	 nu	 a	 fost	 înregistrat	 pe	 listele	 electorale.	
Președintele	BESV	i-a	dat	alegătorului	să	completeze	o	contestaţie.	

• SV	33/9	Chișinău.	Durlești.	Un	alegator	și-a	făcut	prezența	la	SV	dar	în	SIAS	Alegeri	nu	a	fost	
găsit.	 A	 arătat	 fișa	 de	 însoțire	 a	 buletinului	 de	 identitate	 și	 a	 fost	 înscris	 în	 listele	
suplimentare.	Alegătorul	a	votat.	

• SV	 40/8	 Cimișlia,	 Cimișlia.	O	 persoană	 a	 venit	 cu	 certificatul	 de	 deces	 al	 unei	 rude,	
menționând	că	aceasta	este	decedată	de	20	de	ani,	cu	toate	acestea	ea	este	înregistrată	de	
fiecare	 dată	 pe	 listele	 electorale.	 Președintele	 BESV	 a	 comentat	 că	 nu	 poate	 face	 nimic,	
pentru	că	„listele	electorale	nu	trebuie	murdărite”.	

• SV	32/31	Chișinău,	Tohatin.	La	10:19,	trei	alegători	au	votat	pe	lista	suplimentară,	chiar	dacă	
aveau	 reședința	 în	 altă	 circumscripție.	 OTS	 a	 întrebat	 operatorul	 care	 i-a	 confirmat	
informația.	 După	 ce	 președintele	 BESV	 s-a	 consultat	 la	 telefon	 (nu	 se	 știe	 cu	 cine),	 le-a	
permis	alegătorilor	să	voteze.	

• SV	37/6	Răzeni,	Căinari.	Un	alegător	nu	s-a	regăsit	în	lista	de	bază.	A	fost	inclus	într-o	listă	
suplimentară	și	apoi	și-a	exercitat	dreptul	de	vot.	



 

 72 

Blocul ACUM 

Platforma DA și PAS 

www.acum.md 

• SV	20/34	Strășeni,	Sireți.	La	7:20,	o	alegătoare	a	observat	 în	 lista	electorală	numele	unei	
persoane	 decedate.	 Solicitând	 explicații,	 președintele	 BESV	 a	 răspuns	 că	 listele	 au	 fost	
modificate	și	transmise,	dar	de	la	CEC	modificările	nu	au	fot	operate.	

• SV	4/32	Rîșcani,	Pîrjota.	La	9:56,	un	alegător,	deși	are	reședința	în	satul	în	care	este	secția	
de	vot,	nu	s-a	regăsit	în	listele	de	bază	și	a	votat	pe	lista	suplimentară.	

• SV	6/7	Drochia.	La	08.25,	un	alegător	a	constatat	că	în	lista	alegătorilor	se	afla	numele	unei	
persoane	decedate	(decedat	în	urma	cu	5	ani).	Președintele	BESV	a	tăiat	din	lista	de	alegători	
numele	persoanei	identificate	drept	decedată.	

• SV	44/2	Taraclia,	Taraclia.	O	persoană	a	comunicat	faptul	că	a	identificat	în	lista	electorală	
numele	soțului	său,	decedat	cu	mult	timp	în	urmă.	Președintele	BESV	a	îndreptat-o	către	APL	
pentru	clarificarea	problemei.	

• SV	44/4	Taraclia,	Taraclia.	Un	alegător	a	comunicat	faptul	că	în	imobilul	aflat	în	proprietatea	
sa	 sunt	 înregistrate	 persoane	 decedate.	 Președintele	 BESV	 i-a	 sugerat	 că	 trebuie	 să	 se	
apropie	 cu	 buletinul	 de	 identitate,	 pentru	 a	 se	 clarifica	 situația,	 dar	 persoana	 în	 cauză	 a	
plecat	de	la	SV.	Problema	nu	a	fost	soluționată.	

• SV	 43/13	 Cahul,	 Cahul.	Pe	 listele	 electorale	 sunt	 identificate	 persoane	 decedate.	 Un	
observator	 din	 cadrul	 SV	 a	 descoperit	 în	 lista	 electorală	 numele/prenumele	 fiului	 său,	
decedat	în	anul	2000.	Conform	acestuia,	până	acum,		la	alegerile	precedente,	cel	decedat	nu	
a	mai	fost	identificat	în	liste	similare.	Președintele	BESV	a	solicitat	certificatul	de	deces	al	
persoanei.	Problema	nu	a	fost	soluționată.	

• SV	42/31	Cantemir,	Moscovei.	Un	număr	de	27	de	persoane	din	același	sat	au	venit	la	SV	
42/31,	iar	aceștia	erau	înregistrați	la	SV	42/30.	Conform	SIAS	Alegeri	acești	alegători	nu	au	
votat	anterior.	Președintele	BESV	le-a	permis	să	voteze	pe	lista	suplimentară.	

• SV	27/5,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	11:09,	s-a	constatat	că	locatarii	unui	bloc	de	locuit	cu	9	
etaje,	 atribuit	 la	 SV	 respectivă,	 sunt	 incluși	 în	SIAS	Alegeri,	 însă	nu	 sunt	 incluși	 în	 listele	
electorale	de	bază.	Motivul	invocat	a	fost	faptul	că	în	acel	bloc	de	locuit	este	înregistrat	doar	
1	apartament.	Alegătorii	au	votat	pe	listele	suplimentare.	

• SV	27/8,	Chișinău,	Buiucani.	La	orele	11:39,	un	alegător	a	identificat	o	persoană	decedată	
inclusă	în	listele	electorale	de	bază.	Președintele	BESV	a	spus	că	nu	poate	face	nimic	dacă	nu	
s-a	prezentat	certificatul	de	deces.	

• SV	28/17,	Chișinău,	Rîșcani.	La	ora	11:37,	un	alegător	nu	s-a	regăsit	în	lista	electorală	de	
bază	și	a	votat	pe	lista	suplimentară.	

• SV	45/11	Comrat,	Comrat.	În	listele	electorale	figurează	persoane	decedate.	Observatorul	
din	partea	PSRM	a	depus	o	sesizare	în	acest	sens.	

• SV	32/27	Chișinău,	Stăuceni.	Un	alegător	s-a	prezentat	la	SV,	nu	și-a	putut	exercita	dreptul	
de	vot	deoarece	adresa	de	domiciliu	din	fișa	buletinului	de	identitate	diferă	de	adresa	din	
SIAS	Alegeri.	Alegătorului,	care	nu	a	mai	votat,	i	s-a	recomandat	să	verifice	pe	site-ul	CEC	
unde	are	drept	de	vot.	
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• SV	45/2	Comrat,	Comrat.	Un	alegător	a	comunicat	că	la	adresa	acestuia	de	domiciliu	sunt	
înregistrate	 încă	 cinci	 persoane	 străine,	 necunoscute	 lui.	 Acest	 incident	 apare	 și	 la	
precedentele	alegeri.	Persoana	în	cauză	a	depus	o	sesizare	la	BESV.	

• SV	9/18,	Bălți.	La	ora	9:56,	un	alegător	nu	s-a	regăsit	în	lista	de	bază	și	a	fost	inclus	în	lista	
suplimentară.	

• SV	9/18,	Bălți.	La	ora	10:49,	un	alegător	nu	s-a	regăsit	în	lista	electorală,	chiar	dacă	a	fost	
identificat	 în	 SIAS	 Alegeri.	 Președintele	 BESV	 a	 înregistrat	 persoana	 dată	 în	 lista	
suplimentară,	oferindu-i	astfel	posibilitatea	de	a	vota.	

• SV	9/	26,	Bălți.	La	ora	11:06,	a	fost	constatat	faptul	că	în	lista	electorală,	adresa	de	domiciliu	
a	 doi	 alegători	 era	 înscrisă	 greșit.		 Președintele	 BESV	 a	 verificat	 dacă	 nu	 sunt	 și	 alte	
coincidențe	și	a	corectat	cu	pixul.	

• SV	9/23,	Bălți.	Un	alegător	nu	s-a	regăsit	în	lista	electorală,	deși	conform	domiciliului/	vizei	
de	reședință	este	arondat	la	secția	de	vot	respectivă.	Alegătorul	în	cauză	a	fost	înscris	în	lista	
adițională.	

• SV	9/34	Bălți.	La	11:50,	un	alegător	nu	s-a	regăsit	în	lista	electorală	și	a	fost	înscris	în	lista	
suplimentară.	

• SV	9/21,	Bălți.	La	13:35,	doi	alegători	(soț	și	soție)	nu	s-au	regăsit	în	listă	și	ambii	au	refuzat	
să	fie	adăugați	în	lista	suplimentară,	argumentând	că	lista	este	falsificată.	

• SV	9/18,	Bălți.	La	15:30,	un	alegător	a	depistat	că	un	alt	alegător	este	pus	 la	evidență	pe	
adresa	sa.	

• SV	12/52,	Sîngerei,	Prepelița.	La	ora	09:52,	un	alegător	nu	s-a	regăsit	în	lista	electorală	de	
bază,	deși	are	domiciliul	la	SV	respectivă.	Persoana	a	votat	în	baza	listelor	suplimentare.	

• SV	13/31,	 Rezina,	 Solonceni.	 În	 listele	 electorale	 de	 bază	 au	 fost	 identificate	 4	 persoane	
decedate.	

• SV	 18/4,	 Orhei,	 Orhei.	 La	 ora	 13:20,	 un	 alegător	 a	 constatat	 că	 în	 dreptul	 numelui	 său	
semnase	deja	un	alt	alegător.	Președintele	BESV	a	fost	anunțat	de	urgență	și	situația	a	fost	
soluționată	astfel	încât	alegătorul	și-a	exercitat	într-un	final	dreptul	la	vot.	

• SV	 26/10,	 Chișinău,	 Buiucani.	 În	 listele	 electorale	 de	 bază	 a	 fost	 identificată	 o	 persoană	
decedată.	

• SV	 26/3,	Chișinău,	 Buiucani.	 Dat	 fiind	 că	 în	 listele	 electorale	 de	 bază	 nu	 era	 inclus,	 un	
alegător	a	fost	trimis	la	altă	SV.	La	scurt	timp,	acesta	s-a	întors,	argumentând	că	de	la	SV	la	
care	a	fost	direcționat	a	fost	re-direcționat	la	această	SV.	Într-un	final,	alegătorul	a	votat	pe	
listele	suplimentare.	

• SV	26/10,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	15:30,	în	listele	electorale	de	bază	a	fost	identificată	o	
persoană	decedată	de	peste	14	ani.	

• SV	26/4,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	14:00,	în	listele	electorale	de	bază	a	fost	identificată	o	
persoană	decedată	de	peste	3	ani.	
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• SV	 26/24,	 Chișinău,	 Centru.	 La	 ora	 15:47,	 un	 alegător	 a	 identificat	 2	 persoane	 străine	
înregistrate	la	adresa	sa	de	domiciliu.	

• SV	 26/19,	 Chișinău,	 Centru.	 La	 ora	 15:50,	 un	 alegător	 a	 identificat	 o	 persoană	 străină	
înregistrată	la	adresa	sa	de	domiciliu.	

• SV	 26/19,	 Chișinău,	 Centru.	 La	 ora	 14:15,	 un	 alegător	 a	 identificat	 o	 persoană	 străină	
înregistrată	la	adresa	sa	de	domiciliu.	

• SV	27/8,	Chișinău,	Buiucani.	Un	alegator	a	observat	că	adresa	unei	rude	a	fost	indicată	greșit.	
Președintele	și	membrii	BESV	nu	au	putut	face	schimbări.	

• SV	 27/18,	 Chișinău,	 Buiucani.	 La	 ora	 14:50,	 un	 alegător	 a	 constatat	 că	 un	 alt	 alegător	 a	
semnat	în	dreptul	numelui	său.	În	rezultat,	acesta	a	depus	o	contestație,	după	care	a	votat	pe	
listele	suplimentare.	

• SV	36/36	Ștefan-Vodă,	Talmaza.	Alegătorii,	circa	10	persoane,	nu	se	regăsesc	în	listă.	Aceștia	
sunt	înregistrați	pe	lista	unei	alte	secții	de	votare,	aflată	în	alt	capăt	de	sat.	

• SV	31/4	Chișinău,	Ciocana.	O	persoană	care	a	decedat	în	anul	2005	a	fost	prezent	in	listă.	
• SV	31/23	Chișinău,	Rîșcani.	O	persoana	a	identificat	în	listă,	persoane	decedate,	înregistrate	

în	apartamentului	său.	
• SV	 30/4	 Chișinău,	 Ciocana.	Au	 fost	 depistate	 persoane	 decedate	 în	 listele	 electorale.	

Președintele	BESV	nu	a	comentat	incidentul.	

• SV	30/22	Chișinău,	Ciocana.	Strada	N.M.	Spătarul,	apartamentul	82,	 în	 listele	de	bază	–	3	
persoane,	pe	lista	suplimentara	–	încă	21.	În	apartamentul	102		sunt	10	alegatori	de	bază,	
dar	pe	lista	opțională	încă	15.	Președintele	a	fost	sesizat,	tot	el	a	informat	și	observatorul	
despre	incident.	

• SV	30/15	Chișinău,	Ciocana.	Un	domn	a	anunțat	că	în	lista	electorală	este	introdus	și	fostul	
stăpân	al	apartamentului	pe	care	il	deține.	

• SV	30/16	Chișinău,	Ciocana.	Un	proprietar	a	găsit	înregistrate	pe	adresa	lui	trei	persoane,	
care	nu	locuiau	acolo.	În	total	au	fost	depistate	trei	cazuri	de	alegători	cu	adresă	incorectă.	

• SV	 21/23	 Criuleni,	 Dubăsarii	 Vechi	 –	 Vest.	La	 13:26,	 un	 alegător	 a	 depistat	 că	 în	 listele	
electorale	este	înscrisă	o	persoană	decedată	de	mulți	ani.	Președintele	BESV	a	zis	ca	nu	el	a	
făcut	listele.	

• SV	19/16	Ivancea,	Crihana.	Datele	din	actele	de	identitate	a	trei	alegători	nu	coincid	cu	cele	
din	SIAS.	Președintele	BESV	a	întocmit	un	proces	verbal	asupra	acestui	incident.	

• SV	22/2	Ialoveni,	Ialoveni.	Caz	suspect,	4	persoane	cu	viză	temporară	din	21.02.19-21.04.19,	
pe	 str.	 Alexandru	 Cel	 Bun,	 31,	 ap.	 57	 au	 venit	 să	 voteze	 odată,	 au	 fost	 incluși	 în	 lista	
suplimentară	și	au	votat.	

• SV	22/32	Ialoveni,	Ulmu.	Un	alegător	avea	conform	buletinului	de	identitate	domiciliul	în	s.	
Ulmu,	însa	în	listele	electorale	nu	figura	și	nici	în	SIAS	Alegeri	nu	era.	Conform	informației	
din	SIAS	Alegeri	acesta	are	domiciliul	în	or.	Chișinău	(str.	exactă	nu	se	cunoaște).	Operatorii	
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îl	trimiteau	să	voteze	în	altă	secție,	alegătorul	însă	a	insistat	să	voteze	aici,	deoarece	mereu	
vota	la	Ulmu.	În	final,	a	votat	pe	lista	suplimentară.	Contestații	nu	s-au	depus.	

• SV	22/2	Ialoveni,	Ialoveni.	Deficiențe	în	listele	electorale:	pe	str.	Alexandru	cel	Bun,	31	ap.	
57	au	fost	depistate	mai	multe	persoane,	având	domiciliul	pe	aceeași	adresă,	acestea	au	votat	
pe	lista	adăugătoare.	

• SV	40/8	Cimișlia,	Cimișlia.	O	alegătoare	cu	reședință	în	Cimișlia	nu	a	fost	înscrisă	pe	listele	
electorale	de	bază.	Președintele	BESV	a	decis	ca	aceasta	să	fie	înscrisă	pe	lista	suplimentară.	

• SV	33/9	Chișinău,	Durlești.	Un	alegător	nu	s-a	regăsit	în	lista	de	bază	de	aceea	a	fost	inclus	
pe	lista	suplimentară.	OTS	susține	că,	în	conformitate	cu	datele	din	buletinul	de	identitate,	
acesta	avea	reședința	în	raza	teritorială	a	circumscripției.	

• SV	33/3	Chișinău,	Codru.	O	alegătoare	a	reproșat	membrilor	BESV	faptul	că	 la	mai	multe	
scrutine	figurează	o	persoană	străină	la	adresa	de	domiciliu	din	str.	Costiujeni,	8/3,	et.	9,	
aceasta,	pentru	mai	multe	ore,	 a	bulversat	 liniștea	din	SV.	La	 fața	 locului	 a	 fost	 chemată	
poliția	și	ambulanța.	

• SV	33/9	Chișinău,	Durlești.	Alegătorul	nu	s-a	regăsit	pe	lista	de	bază	nici	în	SIAS	Alegeri,	cu	
toate	 ca	 viza	 de	 reședință	 este	 pe	 circumscripția	 dată.	 Alegătorul	 a	 votat	 pe	 lista	
suplimentară.	

• SV	33/5	Chișinău,	Durlești.	În	jurul	orei	18:40,	o	alegătoare	a	depistat	faptul	că	în	dreptul	
numelui	mamei	sale,	care	nu	se	află	în	țară	de	mai	mulți	ani,	este	aplicată	o	altă	semnătură.	
Pe	acest	caz	a	fost	depusă	o	contestație.	

• SV	44/4	Taraclia,	Taraclia.	În	listele	electorale	au	fost	depistate	numele	a	circa	5	persoane	
decedate.	Președintele	BESV	nu	a	întreprins	nicio	măsură.	

• SV	23/3	Chișinău,	Botanica.	La	11:58,	un	alegător	a	identificat	că	cineva	a	semnat	în	locul	
său	în	lista	electorală.	

• SV	24/19	Chișinău,	Botanica.	La	12:45,	un	alegător	a		constatat	faptul	că	în	liste,	pe	adresa	ei	
este	înregistrată	o	persoană	pe	care	nu	o	cunoaște.	

• SV	24/24	Chișinău,	Botanica.	La	9:42,	un	alegător	a	depistat	că	în	apartamentul	său	mai	este	
o	persoana	care	deține	viza	de	reședință,	acesta	fiind	fostul	proprietar	al	apartamentului.	

• SV	25/18	Chișinău,	 Botanica.	 La	 11:20,	 un	 alegător	 a	observat	 că	 în	 lista	 electorală	 sunt	
incluse	adrese	care	nu	există.	

• SV	 25/	 18,	 Chișinău,	 Botanica.	La	 11:45,	 un	 alegător	 a	 comunicat	 că	 fiica	 sa	 se	 află	 la	
reședința	indicată	de	17	ani,	dar	nu	se	regăsește	în	lista	electorală.	

• SV	25/	5,	Chișinău,	Botanica.	În	listele	electorale	s-au	identificat	nume	ale	unor	persoane	
decedate.		

• SV	25/	4,	Chișinău,	Botanica.	La	14:16,	un	alegător	a	constatat	că	pe	lista	electorală,	la	adresa	
lui	se	regăsește	o	persoana	necunoscută.	
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• SV	29/12	Chișinău,	Centru.	Un	alegător	a	depistat	în	liste	numele	părinților	săi,	decedați	de	
15	ani.	A	scris	o	contestație.	Președintele	a	acceptat	contestația	și	a	promis	să	raporteze	la	
CEC.	

• SV29/24	Chișinău,	Centru.	O	alegătoare	a	declarat	că	pe	adresa	sa	mai	sunt	înregistrate	2	
persoane	necunoscute.	Președintele	a	anunțat	CEC,	iar	alegătoarea	a	menționat	că	v-a	reveni	
la	ora	20:55	pentru	a	vedea	dacă	au	votat	persoanele	în	cauză.	

• SV	36/10	Ștefan	Vodă,	Cioburciu.	Un	alegător	a	atras	atenția	ca	în	listele	de	votare	apar	și	
numele	părinților	lui	care	sunt	plecați	deja	de	12	ani	în	SUA	și	nu	mai	au	domiciliul	în	zona	
dată.	

• SV	36/8	Ștefan-Vodă,	Carahasani.	Un	alegător	apare	pe	listele	electorale	din	Chișinău,	însă	
reședința	 indicată	 în	 buletin	 este	 în	 satul	 Carahasani.	 Președintele	 BESV	 s-a	 adresat	 la	
CECEU	și	a	primit	răspuns	sa	nu	permită	alegătorului	să	voteze	la	secția	de	vot	dată.	

• SV	 30/16	 Chișinău,	 Ciocana.	Un	 proprietar	 a	 găsit	 pe	 adresa	 lui	 înregistrate	 mai	 multe	
persoane	care	nu	locuiau	acolo.	În	total	au	fost	depistate	2	persoane	pe	aceeași	adresă.	

• SV	30/3	Chișinău,	 Ciocana.	Pe	 adresa	Ginta	 Latină	 1,	 ap.	 108	 figurează,	 ca	 și	 la	 alegerile	
precedente,	numele	ex-proprietarilor	-	3	persoane.	Locatara	a	scris	anterior	o	cerere	de	a	fi	
excluse,	dar	situația	nu	s-a	schimbat.	Președintele	BESV	a	întocmit	un	act	în	acest	sens.	

• SV	43/6	Cahul,	 Cahul.	În	 listele	 electorale	 au	 fost	 identificate	 numele/prenumele	 a	 două	
persoane	decedate.	Incidentul	a	fost	semnalat	de	către	președintele	BESV.	Nu	s-a	întreprins	
nicio	măsură	în	acest	sens.	

• SV	43/25	Cahul,	Pașcani.	Numele	unei	persoane	decedate	a	fost	identificat	în	lista	electorală,	
cu	domiciliu	în	localitatea	Pașcani,	com.	Manta,	r-ul	Cahul.	OTL	a	semnalat	acest	incident,	
OTS,	care	a	verificat	listele,	a	constatat	incidentul.	

• SV	43/8	Cahul,	Cahul.	În	listele	electorale	au	fost	depistate	numele	persoanelor	decedate.	
Președintele	BESV	a	cerut	dovezi	despre	deces	de	la	persoana	(soția	persoanei	decedate)	
care	a	semnalat	constatarea	și	a	menționat	faptul	că	va	raporta	acest	caz	la	CEC.	

• SV	43/9	Cahul,	Cahul.	Numele	persoanelor	decedate	se	regăsesc	în	listele	electorale.	Acest	
fapt	a	fost	semnalat	de	către	alegători.	Președintele	BESV	a	invocat	faptul	că	acest	incident	
va	fi	raportat	la	CEC.	

• SV	40/15	Cimișlia,	Basarabeasca.	Pe	lista	electorală	sunt	înscrise	multe	persoane	decedate.	
Președintele	BESV	a	fost	anunțat	și	a	scris	contestație	în	acest	sens.	

• SV	43/4	Cahul,	Cahul.	Un	alegător	a	votat	cu	buletinul	de	identitate	recent	prelungit.	A	votat	
pe	lista	suplimentară	doar	pentru	CN,	deoarece	membrii	BESV	nu	i-au	permis	să	voteze	și	
pe	CU,	deoarece	buletinul	de	 identitate	era	nou	perfectat.	Alegătorul	 în	 cauză,	 a	depus	o	
sesizare	la	BESV.	

• SV	43/9	Cahul,	Cahul.	Alegătorii	au	depistat	în	lista	electorală	de	bază	numele	a	2	persoane	
decedate.	Președintele	BESV	nu	a	anunțat	organele	competente.	
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• SV	 13/41,	 Rezina,	 Echimăuți.	În	 listele	 electorale	 de	 bază	 a	 fost	 identificat	 numele	 unei	
persoane	 decedate.	 În	 baza	 certificatului	 de	 deces	 prezentat,	 președintele	 BESV	 a	 radiat	
persoana	respectivă	din	liste.	

• SV	28/1,	Chișinău,	Rîșcani.	 La	ora	16:00,	 în	 listele	electorale	de	bază	 au	 fost	 identificate	
numele	a	2	persoane	decedate	în	luna	ianuarie	2019.	

• SV	28/3,	Chișinău,	Rîșcani.	 La	ora	16:30,	 în	 listele	electorale	de	bază	 au	 fost	 identificate	
numele	a	2	persoane	decedate	în	luna	ianuarie	2019.	

• SV	28/4,	Chișinău,	Rîșcani.	La	ora	17:20,	niște	alegători	au	anunțat	că	vecinul	lor	decedat	
este	inclus	în	listele	electorale	de	bază.	

• SV	28/5,	Chișinău,	Rîșcani.	La	ora	17:40,	un	alegător	a	identificat,	în	listele	electorale	de	bază,	
numele	unei	rude	decedate.	

• SV	10/5,	Bălți,	Bălți.	La	ora	14:00,	un	alegător	a	identificat	că	în	lista	electorală	de	bază,	în	
dreptul	 numelui	 său	 deja	 a	 semnat	 o	 altă	 persoană.	 În	 rezultat,	 membrii	 BESV	 nu	 au	
întreprins	măsuri	pentru	a	identifica	cine	a	semnat	în	listă	și	nici	cine	a	admis	această	eroare.	

• SV	12/2,	Sîngerei,	Sîngerei.	La	ora	16:00,	în	listele	electorale	de	bază	a	fost	identificat	numele	
unei	persoane	decedate.	

• SV	12/13,	Sîngerei,	Bursuceni.	La	ora	20:00,	în	listele	electorale	de	bază	au	fost	identificate	
numele	a	3	persoane	decedate.	

• SV	13/31,	 Rezina,	 Solonceni.	 La	 ora	 20:35,	 în	 listele	 electorale	 de	 bază	 a	 fost	 identificat	
numele	unei	persoane	decedate.	

• SV	26/23,	Chișinău,	Centru.	La	ora	16:34,	un	alegător	nu	s-a	regăsit	în	listele	electorale	de	
bază,	cu	toate	că	adresa	sa	de	domiciliu	este	la	SV	respectivă.		

• SV	26/14	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	17:45,	un	alegător	a	depistat	numele	unei	persoane	
străine	înregistrat	la	adresa	sa	de	domiciliu.	

• SV	27/19,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	16:25,	 în	 listele	electorale	de	bază	au	 fost	depistate	
numele	a	5	persoane	decedate.	Concomitent,	 în	 lista	electorală	de	bază	nu	 s-au	regăsit	2	
persoane	care	și-au	schimbat	adresa	de	domiciliu	în	raza	SV	respective.	

• SV	28/24,	Chișinău,	Rîșcani.	În	jur	de	ora	18:00,	un	alegător,	care	a	venit	să	voteze,	a	depistat	
că	în	locul	său	deja	a	semnat	o	altă	persoană,	aflată	în	lista	electorală	mai	sus.	Președintele	
BESV	a	hotărât	să	se	tragă	o	săgeată	și	să	se	semneze	în	locul	persoanei	care	a	greșit.	

• SV	28/19,	Chișinău,	Rîșcani.	Un	alegător	a	depistat	că	în	apartamentul	său	mai	au	viză	de	
reședință	încă	3	persoane	care	sunt	foști	proprietari	ai	apartamentului.	Anul	trecut	aceștia	
nu	erau	înscriși	în	lista	de	bază.	

• SV	 31/21	 Chișinău,	 Ciocana.	Un	 alegător	 a	 identificat	 în	 lista	 electorală	 numele	 unei	
persoane	decedate	de	mulți	ani.	

• SV30/20	Chișinău,	Ciocana.	Locatara	de	pe	adresa	M.	cel	Bătrîn	32,	ap.	152,	a	constatat	că	pe	
această	adresă,	în	lista	electorală	figurează	și	Portnoi	Tatiana,	persoană	care	nu	locuiește	pe	
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această	adresă.	Persoana	afirmă	că	la	alegerile	precedente	numele	Portnoi	Tatiana	nu	era	în	
listă,	la	această	adresă.	

• SV	 30/13	 Chișinău,	 Ciocana.	 Caz	 ciudat:	 cu	 adresa	M.	 Sadoveanu	 26/2,	 ap.	 211,	 au	 fost	
înscriși	pe	liste	suplimentare	17	persoane,	care	au	și	votat.	Președintele	nu	s-a	expus	asupra	
cazului.	

• SV	29/23	Chișinău,	Rîșcani.	La	ora	23:29	s-a	defectat	camera	de	supraveghere	și	nu	a	mai	
funcționat.	

• SV	 20/14	 Strășeni,	 Gălești.	Numele	 a	 două	 persoane	 decedate	 au	 fost	 incluse	 în	 listele	
electorale.	

• SV	5/3,	Glodeni,	Glodeni.	La	ora	14:30,	un	alegător	s-a	prezentat	la	SV	la	care	vota	anterior,	
dar	nu	s-a	regăsit	în	liste.	Din	considerente	neclare,	organele	electorale	l-au	atribuit	la	o	altă	
SV.	Președintele	BESV	i-a	recomandat	să	meargă	la	secția	la	care	a	fost	înregistrat.	

• SV	 9/18	 Bălți.	 Un	 alegător	 a	 constatat	 că	 în	 liste,	 pe	 adresa	 sa	 sunt	 înregistrate	 încă	 4	
persoane,	dintre	care	3	sunt	plecate	în	Rusia	și	au	viza	de	reședință	acolo,	iar	o	persoană	
este	decedată	de	câțiva	ani.	

• SV	8/	25	Florești,	Hîrtop.	În	lista	electorală	nu	au	fost	incluse	5	persoane,	1	dintre	ele	nu	era	
în	SIAS	Alegeri,	chiar	daca	avea	reședință	provizorie.	Toți	au	fost	incluși	in	lista	adăugătoare.	

• SV	 3/9	 Edineț,	 Cupcini.	O	 alegătoare	 a	 depistat	 în	 listele	 de		 bază	 că	 pe	 adresa	 sa	 sunt	
înregistrate	încă	4	persoane,	or,	așa	cum	afirmă	alegătoarea	pe	această	adresă	locuiește	doar	
ea	cu	soțul.	

• SV	 6/7	 Drochia.	La	 ora	 08:25,	 în	 lista	 electorală	 a	 fost	 depistat	 numele	 unei	 persoane	
decedate.	

• SV	7/3	Soroca.	La	ora	15:02,	un	membru	al	BESV	a	depistat	că	in	listele	de	alegători	este	
prezent	numele	unei	persoane	decedate.	

• SV	9/27	Bălți.	La	ora	16:50,	un	alegător	a	identificat	în	lista	electorală	numele	unei	persoane	
decedate	în	2015	și	care	nu	mai	avea	viza	de	reședință	în	localitatea	corespunzătoare	de	20	
de	ani.	

• SV	9/28,	Bălți.	La	ora	17:26,	un	alegător	a	constatat	că	numele	său	nu	se	regăsește	nici	în	
SIAS	Alegeri	și	nici	în	lista	electorală,	chiar	dacă	în	buletin	se	atestă	viza	de	reședință	la	secția	
corespunzătoare.	Președintele	BESV	l-a	înscris	în	lista	suplimentară.	

• SV	9/21,	Bălți.	La	ora	19:03,	o	familie	de	alegători	nu	s-a	regăsit	în	lista	electorală	pe	adresa	
corespunzătoare,	în	același	timp,	în	lista	dată	era	înscris	numele	mamei	acestora,	decedată	
de	mai	mult	timp.	Un	alegător	a	acceptat	să	fie	înscris	pe	lista	suplimentară,	iar	celălalt	a	
refuzat.	

• SV	24/15,	 Chișinău,	 Botanica.	La	 ora	 13:10,	 în	 SV	 a	 venit	 un	 alegător	 care	 și-a	 exprimat	
nemulțumirea	că	pe	adresa	sa	mai	sunt	înscriși	și	alte	persoane,	pe	care	el	nu-i	cunoaște,	mai	
mult	de	atât	aceștia	fiind	decedați.	Nemulțumirea	a	fost	exprimată	însă	fără	a	fi	prezentate	
dovezi.	
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• SV	23/	6	Chișinău,	Botanica.	O	persoană	a	 fost	 inclusă	de	două	ori	 în	listele	electorale	cu	
nume	şi	IDNP	diferite.	Președintele	BESV	a	sesizat	aceasta	greșeală	şi	a	informat	CEC.	

• SV	8/13	Florești,	Cernița.	Cinci	persoane	nu	s-au	regăsit	în	listele	electorale.	Dintre	acestea	
o	 persoană	 nu	 s-a	 regăsit	 nici	 în	 sistemul	 SIAS	 (chiar	 dacă	 toate	 persoanele	 au	 viză	 de	
reședință	 de	 lungă	 durată).	 Membrii	 BESV	 au	 anunțat	 CECE	 și	 le-au	 inclus	 în	 listele	
suplimentare.	

• SV	8/24	Florești,	Ghindești.	Șase	alegători	nu	s-au	regăsit	 în	listele	electorale,	pentru	a-și	
exercita	dreptul	la	vot,	aceștia	au	fost	incluși	în	listele	suplimentare.	
• SV	8/24	Florești,	Ghindești.	Zece	persoane	nu	s-au	regăsit	în	listele	electorale.	Pentru	a-

și	exercita	dreptul	la	vot,	aceștia	au	fost	incluși	în	listele	suplimentare.	

• SV	8/7	Florești,	Ghindești.	În	lista	de	bază,	nu	s-au	regăsit	4	alegători.	Aceștia	au	fost	incluși	
în	listele	adăugătoare.	

	
m)	Deficiențe	în	funcționarea	SIAS	Alegeri	(suspendarea	funcționării;	situații	când	SIAS	
Alegeri	indică	faptul	că	alegătorul	a	votat,	iar	acesta	susține	că	nu	a	votat)	–	28	cazuri.	

• SV	33/11	Chișinău,	Durlești.	S-au	produs	probleme	tehnice	cu	SIAS	Alegeri	(timp	de	10-15	
minute).	

• SV	9/26	Bălți.	Începând	cu	ora	7:30,	timp	de	10-15	minute,	nu	a	funcționat	un	calculator.	

• SV	9/34,	Bălți.	Începând	cu	ora	11:18,	pentru	circa	5	min	nu	a	fost	conexiune	la	internet.	
Alegătorii	au	fost	rugați	să	aștepte	până	se	soluționează	problema.	

• SV	9/2,	Bălți.	La	9:40,	doi	alegători	nu	s-au	regăsit	în	SIAS	Alegeri.	Aceștia	au	scris	cerere,	
deoarece	ei	aveau	viza	de	reședință	la	Bălți,	dar	în	SIAS	Alegeri	nu	s-au	regăsit.	Pentru	a-
și	exercita	dreptul	la	vot	ei	au	fost	înregistrați	pe	lista	suplimentară.	

• SV	9/21,	Bălți.	La	ora	12:32,	alegătorul	nu	a	 fost	 identificat	 în	SIAS	Alegeri	și	nici	 în	 lista	
electorală.	Acesta	a	fost	înscris	pe	lista	suplimentară.	

• SV	9/21,	Bălți.	La	13:39,	doi	alegători,	soț	și	soție,	au	 fost	identificați	 în	SIAS	Alegeri,	dar	
sistemul	indică	că	nu	au	viza	de	reședință	corespunzătoare.	Alegătorii	au	fost	înscriși	pe	lista	
suplimentară	și	li	s-a	oferit	doar	buletinul	pe	circumscripția	națională.	

• SV	 12/49,	 Sîngerei,	 Pepeni	 Răzălăi.	 La	 11:30	 s-a	 raportat	 faptul	 că	 nu	 funcționează	 un	
calculator,	măsurile	 de	 remediere	 întreprinse	au	 fost	 fără	 succes.	 Cu	 toate	 acestea,	 SV	 a	
funcționat	fără	întreruperi.	

• SV	13/60,	Rezina,	Trifești.	În	intervalul	14:42	–	15:00,	dat	fiind	defectarea	unui	cablu,	a	lipsit	
conexiunea	la	internet.	

• SV	 26/2	 Chișinău,	 Buiucani.	 S-a	 constatat	 că	 la	 introducerea	 ID	 al	 alegătorului	 în	 SIAS	
Alegeri,	data	de	naștere	a	acestuia	era	greșită	(cu	o	zi	mai	devreme	decât	ziua	de	naștere	a	
acestuia).	Au	fost	constatate	cel	puțin	15	cazuri	de	acest	fel.	
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• SV	26/25	Chișinău,	Centru.	La	ora	11:50,	s-a	constatat	că	un	alegător,	deși	are	prelungită	
viza	de	reședință	în	Chișinău,	în	SIAS	Alegeri	este	atribuit	la	o	SV	din	Bălți.	

• SV	27/23	Chișinău,	Buiucani.	De	la	14:47,	din	cauza	calității	internetului	și	a	calculatorului,	
SIAS	Alegeri	nu	a	funcționat	minim	15	minute.	Alegătorii	au	fost	înregistrați	manual,	apoi	
înregistrați	în	calculator.	Președintele	a	remediat	situația	până	la	15:02.	

• SV	27/1,	Chișinău,	Buiucani.	În	jurul	orei	17:24	a	fost	întrerupt	internetul.	În	rezultat,	s-a	
format	aglomerație,	alegătorii	erau	nemulțumiți,	iar	o	familie	a	plecat,	refuzând	să	aștepte	
pentru	a	vota.	Deficiența	tehnică	a	fost	înlăturată	timp	de	10-15	min.	

• SV	31/17	Chișinău,	Ciocana.	Un	alegător	nu	s-a	regăsit	în	baza	de	date	SIAS,	dar	s-a	regăsit	
în	listele	de	bază.	

• SV	19/43	Ivancea,	Pohrebeni.	Între	orele	8:30	și	8:45	a	fost	suspendat	accesul	la	internet,	
astfel	că	 în	 intervalul	respectiv	de	timp,	alegătorii	au	 fost	 înscriși	pe	 liste	 improvizate	pe	
suport	 de	 hârtie.	 După	 restabilirea	 conexiunii	 la	 internet,	 a	 fost	 reluat	 procesul	 de	
înregistrare	a	datelor	pe	SIAS	Alegeri.	

• SV	32/19	Chișinău,	Colonița.	În	jurul	orei	16:30,	activitatea	sistemului	 	SIAS	Alegeri	a	fost	
suspendată,	calculatoarele	nu	au	funcționat	timp	de	20-25	min,	până	când		defecțiunile	au	
fost	înlăturate	și	funcționalitatea	sistemului	restabilită.	

• SV	23/24,	Chișinău,	Botanica.	La	ora	11:45,	un	alegător	cu	buletin	nou	nu	a	putut	să	voteze	
deoarece	i	s-a	comunicat	că	în	urmă	cu	40	secunde	a	votat	în	alta	secție.	

• SV	25/	9,	Chișinău,	Botanica.	La	ora	13:46,	o	alegătoare	a	depistat	că	numele	soțului	decedat	
se	regăsește	în	lista	electorală.	

• SV	25/8,	Chișinău,	Botanica.	La	15:20	unui	alegător	i	s-a	comunicat	că	sistemul	arată	că	el	
deja	a	votat	în	altă	circumscripție,	deși	alegătorul	nu	a	votat.	A	fost	făcut	un	apel	telefonic	la	
circumscripția	la	care	figura	că	a	votat	și	s-a	constatat	că	s-a	introdus	IDNP-	ul	respectiv,	din	
eroare.	S-a	făcut	corectarea	de	rigoare	și	alegătorul	a	votat	la	secția	respectivă.	

• SV	29/15	Chișinău,	Rîșcani.	Din	motiv	că	nu	a	fost	internet	în	intervalul	08:45-09:15	a	fost	
sistată	activitatea	SV.	Operatorii	au	soluționat	problema	și	activitatea	a	fost	reluată.	

• SV	29/15	Chișinău,	Rîșcani.	De	la	orele	11:25	până	la	ora	12:10	nu	a	funcționat	SIAS	Alegeri,	
alegătorii	au	fost	înscriși	manual	pe	suport	de	hârtie.	

• SV	37/29	Răzeni,	Mileștii	Mici.	De	dimineață	la	unul	din	operatori	s-au	depistat	deficiențe	cu	
sistemul	SIAS	Alegeri,	pe	parcursul	zilei	deficiențele	 tehnice	au	continuat	periodic.	La	un	
moment	dat	a	dispărut	conexiunea	la	internet,	apoi	aceeași	situație	la	al	2-lea	operator,	timp	
de	15	min	s-a	rezolvat	problema.	Timp	de	circa	5	min	nu	a	fost	posibilă	verificarea,	de	aceea	
alegătorii	au	fost	nevoiți	să	aștepte	puțin.	

• SV	28/13,	Chișinău,	Rîșcani.	 În	 cazul	 a	 cel	puțin	6	persoane	au	 fost	 constatate	 informații	
depășite,	în	SIAS	Alegeri,	aceștia	sunt	înregistrați	la	adresele	vechi,	pe	când	în	buletin	aceștia	
au	fixate	adresele	noi,	aflate	în	raza	secției	de	vot	respective.	
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• SV	27/1,	Chișinău,	Buiucani.	Începând	cu	ora	18:15,	timp	de	10	minute,	a	fost	deconectat	
internetul.	 În	 acest	 timp,	 alegătorii	 nu	 au	 votat,	 dar	 au	 așteptat	 în	 incinta	 SV	 până	 la	
remedierea	situației.	

• SV	20/31	Strășeni,	Romănești.	La	19.36,	din	cauza	unei	erori,	a	fost	suspendată	activitatea	
SIAS	Alegeri,	acesta	nu	a	funcționat	circa	12	min.	

• SV	 47/001	 Transnistria,	 Chișinău.	Un	 alegător	 s-a	 prezentat	 la	 SV	 pentru	 a-și	 exercita	
dreptul	la	vot,	însă	la	verificarea	în	SIAS	Alegeri	era	indicat	că	alegătorul	a	votat	deja.	Drept	
dovadă	 că	 nu	 a	 votat	 alegătorul	 a	 prezentat	 buletinul	 de	 identitate	 unde	 nu	 era	 aplicată	
ștampila	votat.	Cu	toate	acestea	alegătorului	nu	i	s-a	permis	să	voteze	la	această	SV,	fiind	
redirecționat	la	o	altă	SV	cu	mențiunea	că	în	sistem	a	fost	notat	din	greșeală	că	a	votat.	

• SV	1/16,	Briceni,	Colicăuți.	La	11:55	SIAS	Alegeri	nu	era	funcțional.	Operatorii	au	fost	nevoiți	
să	înregistreaze	alegătorii	pe	suport	de	hârtie.	

• SV	7/8	Soroca.	În	perioada	12:10-	14:10	un	laptop	a	ieșit	din	funcțiune.	În	acest	sens,	au	fost	
chemați	 de	 la	 CECE	 persoane	 responsabile	 de	 echipamentul	 tehnic	 pentru	 a	 remedia	
problema.	

	

m)	Fotografierea	buletinelor	de	vot,	alte	încălcări	ale	secretului	votului	–	107	cazuri.	
• SV	38/29	Hâncești,	Mereșeni.	O	persoană	a	fotografiat	buletinul	de	vot.	A	fost	observat	blițul.	

Președintele	BESV	a	făcut	observația	de	rigoare	și	a	rugat	să	i	se	prezinte	telefonul	și	să	fie	
ștearsă	poza.	

• SV	9/33	Bălți.	În	jurul	orei	8:58,	un	alegător	a	fotografiat	un	buletin	de	vot.	Membrul	BESV	a	
raportat	 președintelui	 BESV.	 Președintele	 a	 făcut	 observație	 alegătorului,	 însă	 nu	 a	 fost	
solicitată	ștergerea	pozei.	

• SV	23/	 20	 Chișinău,	 Botanica.	 Un	 alegător	 ținea	 telefonul	 deasupra	 buletinului	 de	 vot	 și	
probabil	a	fotografiat.	La	observația	președintelui	BESV,	alegătorul	a	menționat	că	nu	face	
fotografii,	ci	doar	se	uita	în	telefon.	

• SV	25/18	Chișinău,	Centru.	Un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot.	Președintele	BESV	nu	
a	observat	acest	incident.	

• SV	25/25	Chișinău,	Centru.	În	jurul	orei	10:35	două	persoane	au	fotografiat	buletinul	de	vot,	
una	a	șters		fotografia,		a	doua	a	plecat	fără	să	șteargă	fotografia	din	telefon.	

• SV	15/16,	Călărași,	Gara	Feroviară	Bahmut.	La	ora	09:05,	un	alegător	a	fotografiat	buletinul	
de	vot.	Imediat	acesta	a	fost	atenționat	de	membrii	BESV.	În	rezultat,	acesta	a	șters	poza.	

• SV	 27/16,	 Chișinău,	 Buiucani.	 La	 ora	 07:45,	 un	 alegător	 a	 fotografiat	 buletinul	 de	 vot.	
Președintele	i-a	făcut	observație	și	i-a	cerut	să	arate	ultima	poză.	Acesta	însă	a	refuzat	și	a	
părăsit	grăbit	SV.	

• SV	27/8,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	07:35,	un	alegător	 și-a	 fotografiat	buletinul	de	vot	 în	
cabina	 de	 vot.	 Toți	 cei	 prezenți	 în	 SV	 au	 observat	momentul.	 În	 rezultat,	 președintele	 a	
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solicitat	ștergerea	pozei.	Alegătorul	a	declarat	pe	propria	răspundere	că	a	șters	poza,	fără	
însă	a	demonstra	acest	lucru.	

• SV	 33/19	 Chișinău,	 Băcioi.	În	 SV	 a	 intrat	 un	 grup	 de	 4	 alegători,	 care	 au	 votat	 pe	 rând,	
fotografiind	buletinul	de	vot.	OTS	a	văzut	blițul	fotografic	din	cabina	de	vot.	OTS	a	transmis	
informația	președintelui	BESV,	acesta	i-a	comunicat	că	nu	poate	face	nimic.	Între	timp	grupul	
reușise	să	iasă	din	SV.	

• SV	27/32	Răzeni,	Molești.	Un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot.	Președintelui	BESV	nu	
a	luat	atitudine.	

• SV	 46/6	 Ceadîr-Lunga,	 Ceadîr-Lunga.	Alegătorul	 a	 fotografiat	 buletinul	 de	 vot.	 Membrii	
BESV	au	observat	cazul	și	au	anulat	buletinul.	Alegătorul	nu	a	mai	votat	pentru	a	doua	oară.	
Pe	buletinul	de	vot	a	fost	aplicată	“ștampila	anulat”	și	s-a	pus	în	urna	de	vot.	

• SV	 45/07	 Comrat,	 Comrat.	Un	 alegător	 a	 avut	 tentativa	 de	 a	 fotografia	 buletinul	 de	 vot.	
Președintele	BESV	a	reacționat	prompt,	a	verificat	telefonul,	dar	poza	nu	a	fost	identificată.	
Nu	s-a	stabilit	dacă	a	fost	expediată	cuiva	poza	cu	buletinul	de	vot.	

• SV	28/19,	Chișinău,	Rîșcani.	La	ora	11:40,	un	alegător	a	pozat	un	buletin	de	vot.	 Imediat,	
președintele	BESV	l-a	atenționat	că	nu	are	dreptul	de	a	poza.	

• SV	33/11	Chișinău,	Durlești.	Un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot,	fapt	observat	de	către	
OTS.	Președintele	BESV	însă	nu	l-a	văzut	și	deci	nu	a	luat	atitudine.	Alegătorul	nu	a	șters	
fotografia.	

• SV	45/6	Comrat,	Comrat.	Un	alegător	a	făcut	poză	la	buletinul	de	vot	și	a	ieșit	din	SV.	Unul	
dintre	 observatori	 a	 depus	 o	 sesizare	 în	 acest	 sens.	 Președintele	 BESV	 la	 momentul	
raportării	nu	a	întreprins	nicio	măsură.	

• SV	32/3	Chișinău,	Cricova.	Un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot.	A	reușit	să	iasă	din	SV,	
nimeni	nu	l-a	somat	să	șteargă	fotografia	din	telefon.	

• SV	40/27	Cimișlia,	Ecaterinovca.	Un	alegător	a	 fotografiat	buletinul	de	vot.	La	 solicitarea	
unui	membru	BESV	de	a	șterge	fotografia,	alegătorul	a	refuzat.	

• SV	8/1,	Florești.	La	ora	10:05,	un	alegător	în	cabina	de	vot	și	-a	fotografiat	buletinul	de	vot.	
Acest	 lucru	 a	 fost	 observat	 de	 unul	 din	 membrii	 comisiei.	 Președintele	 BESV	 a	 indicat	
membrului	comisiei	să	anuleze	acest	buletin	de	vot.	

• SV	9/33,	Bălți.	La	ora	9:53	un	alegător	a	 fotografiat	buletinul	de	vot	 în	 timp	ce	se	afla	 în	
cabina	 de	 vot.	 Președintele	 BESV	 și	 operatorii	 au	 observat	 luminița	 de	 la	 telefon.	
Președintele	BESV	i-a	făcut	observație	alegătorului.	

• SV	9/	8,	Bălți.	La	ora	9:55	un	alegător	a	fotografiat	buletinele	de	vot	când	era	în	cabina	de	
vot	după	care	a	postat	pe	rețelele	de	socializare.	Au	observat	acest	lucru	atât	președintele	
BESV,	cât	și	observatorii	și	membrii	comisiei.	Președintele	i-a	făcut	observație,	însă	nu	i-a	
cerut	să	șteargă	poza	cu	buletinul	de	vot	

• SV	9/4,	Bălți.	La	14:17	un	alegătorul	și-a	fotografiat	buletinul	vot.	Președintele	BESV	i-a	făcut	
observație	că	nu	are	dreptul,	însă	nu	i-a	comunicat	că	trebuie	să	șteargă	poza.	
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• SV	9/7,	Bălți.	La	ora	12:17	un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot	când	se	afla	în	cabina	de	
vot.	

• SV	9/33,	Bălți.	La	14:51	un	alegător	a	intrat	în	cabina	de	vot	și	s-a	reținut	mai	mult	de	5	min.	
Unul	din	membrii	comisiei	a	observat	că	acesta	fotografiază	buletinele	de	vot.	Președintele	
BESV	i-a	făcut	observație,	spunându-i	că,	în	conformitate	cu	regulamentul,	nu	are	dreptul	să	
fotografieze.	

• SV	9/23,	Bălți.	La	15:26	un	alegător,	aflându-se	în	cabina	de	vot,	a	fotografiat	buletinele	de	
vot.	 Incidentul	 a	 fost	observat	de	 către	unul	din	observatori,	 care	a	anunțat	Președintele	
BESV.	 Președintele	 a	 cerut	 alegătorului	 să	 șteargă	 fotografiile	 și	 a	 anulat	 buletinele.	
Alegătorul	 a	 argumentat	 că	 votează	 prima	dată	 și	 n-a	 știut	 că	 este	 interzis	 fotografierea	
buletinelor	de	vot.	

• SV	10/18,	Bălți,	Bălți.	La	ora	12:40,	un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot	în	cabina	de	vot.	
Președintele	BESV	a	observat	cazul	și	a	chemat	poliția.	După	discuția	cu	polițistul,	persoana	
în	cauză	a	șters	poza.	

• SV	10/3,	Bălți,	Bălți.	La	ora	14:14,	un	alegător	a	fotografiat	buletinele	de	vot.	Membrii	BESV	
i-au	făcut	observații	și	au	luat	măsuri.	

• SV	 15/59,	 Călărași,	 Sipoteni.	 La	 ora	 11:41,	 un	 alegător	 a	 fotografiat	 buletinul	 de	 vot.	
Președintele	BESV	nu	era	pe	loc,	iar	când	acesta	s-a	întors,	alegătorul	deja	plecase.	

• SV	 15/57,	 Călărași,	 Sinești.	 La	 ora	 15:13,	 un	 alegător	 a	 fotografiat	 buletinul	 de	 vot,	 iar	
președintele	i-a	făcut	observație.	Alegătorul	însă	nu	a	întreprins	nimic,	dezvinovățindu-se	
că	nu	e	nimic	grav.	

• SV	18/12,	Orhei,	Orhei.	La	ora	12:18,	un	alegător	și-a	făcut	o	poză	în	timp	ce	arunca	buletinul	
de	vot	în	urna	de	vot.	

• SV	 26/1,	 Chișinău,	 Buiucani.	 La	 ora	 10:45,	 un	 alegător	 a	 fotografiat	 buletinul	 de	 vot.	
Președintele	BESV	nu	a	reacționat.	

• SV	26/1,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	16:00,	un	alegător	a	intrat	in	cabina	de	vot	și	a	fotografiat	
buletinul	de	vot.	Un	membru	BESV	a	observat	și	a	rugat	să	fie	ștearsă	poza.	Alegătorul	s-a	
conformat.	

• SV	 28/17,	 Chișinău,	 Rîșcani.	 La	 ora	 15:10,	 un	 alegător	 a	 fotografiat	 buletinele	 de	 vot.	
Observatorul	a	solicitat	ca	acestea	să	fie	șterse,	dar	alegătorul	nu	a	reacționat.	Președintele	
BESV	nu	s-a	implicat.	

• SV	28/13,	Chișinău,	Rîșcani.	La	ora	15:45,	a	fost	identificată	o	persoană	care	a	fotografiat	
buletinul	de	vot.	

• SV	28/9,	Chișinău,	Rîșcani.	Un	alegător	a	fotografiat	buletinele	de	vot.	
• SV	36/3	Ștefan-Vodă,	Ștefan	Vodă.	Cabinele	sunt	aranjate	astfel	încât	unii	observatori	văd	ce	

se	întâmplă	în	cabină	și	pot	vedea	pe	cine	votează	alegătorul,	mai	mult	de	atât	și	de	la	ușa	de	
la	intrare	se	poate	vedea	în	cabina	de	vot.	
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• SV	36/1	Ștefan-Vodă,	Ștefan-Vodă.	Cabinele	sunt	amplasate	în	așa	mod	că	observatorii	din	
partea	partidelor	văd	unde	pune	ștampila	alegătorul.	Președintele	a	fost	anunțat	însă	nu	a	
întreprins	nimic.	

• SV	36/2	Ștefan-Vodă,	Ștefan-Vodă.	Alegătorul	când	se	deplasează	pe	lângă	cabine	spre	urnă,	
poate	vedea	ce	se	petrece	in	cabinele	alăturate,	la	fel	și	orice	observator	dacă	se	deplasează	
poate	vedea.	

• SV	36/8	Ștefan-Vodă,	Carahasani.	Urnele	de	vot	stau	prea	în	față	și,	respectiv,	oricine	poate	
să	vadă	pe	cine	votează	alegătorii.	

• SV	 36/10	 Ștefan-Vodă,	 Cioburciu.	Se	 vede	 dintr-o	 cabină	 de	 vot	 în	 cealaltă	 ce	 votează	
alegătorii.	

• SV	 31/1	 Chișinău,	 Ciocana.	În	 intervalul	 de	 timp	 07:00	 –	 12:35,	 cabinele	 de	 vot	 au	 fost	
amplasate	într-un	mod	care	nu	permite	respectarea	secretului	votului.	

• SV	36/3	Ștefan-Vodă,	Ștefan-Vodă.	Un	alegător	a	fotografiat	în	cabina	de	vot,	președintele	a	
sesizat	și	a	rugat	persoana	să	șteargă	poza.	

• SV	20/3	Strășeni,	Romănești.	La	ora	12:16	o	alegătoare	a	intrat	în	cabina	de	vot,	observatorii	
au	văzut	că	a	făcut	o	fotografie.	Președintele	i-a	făcut	observație,	însă	ea	a	negat	că	făcuse	
poză,	motivând	că	i-a	sunat	telefonul.	

• SV	 22/36	 Ialoveni,	 Vorniceni.	Un	 alegător	 a	 fotografiat	 buletinul	 de	 vot,	 președintele	
comisiei	a	intervenit,	i-a	făcut	observație	și	a	rugat	să	fie	ștearsă	poza.	În	rezultat	poza	a	fost	
ștearsă.	

• SV	22/16	Ialoveni,	Horodca.	Un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot,	nimeni	nu	a	întreprins	
nimic.	

• SV	40/7	Cimișlia,	Cimișlia.	Un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot.	Nici	un	membru	BESV	
nu	l-a	somat	să	șteargă	fotografia.	

• SV	 32/7	 Chișinău,	 Vatra.	În	 intervalul	 de	 timp	 15:45	 și	 18:30,	 2	 alegători	 au	 fotografiat	
buletinele	de	vot.	La	somația	membrilor	BESV,	aceștia	au	șters	fotografiile.	

• SV	45/6	Comrat,	Comrat.	Un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot.	Observatorul	din	partea	
unui	partid	politic	a	reușit	să	adune	probe	în	acest	sens	și	a	depus	o	plângere	la	BESV.	

• SV	 45/31	 Comrat,	 Dezghingea.	Un	 alegător	 a	 fotografiat	 buletinul	 de	 vot	 în	 mod	
demonstrativ.	Președintele	BESV	a	întrebat	de	ce	a	făcut	poza	respectivă,	dar	alegătorul	s-a	
eschivat	de	la	răspuns	și	a	plecat	din	SV.	

• SV	25/21	Chișinău,	Centru.	Un	alegător	și-	a	fotografiat	buletinul	de	vot.	Președintele	BESV	
a	chemat	poliția	și	în	prezența	acestuia,	poza	a	fost	ștearsă.	

• SV	25/5	Chișinău,	Botanica.	Un	alegător	și-a	fotografiat	buletinul	de	vot,	motivând	ca	este	
prima	data	la	votare.	Președintele	BESV	nu	a	observat	acest	incident.	

• SV25/9	 Chișinău,	 Botanica.	La	 17:58,	 un	 alegător	 și-a	 fotografiat	 buletinul	 de	 vot,	 iar	 la	
insistența	președintelui	a	șters	poza.	



 

 85 

Blocul ACUM 

Platforma DA și PAS 

www.acum.md 

• SV	 29/4	 Chișinău,	 Centru.	Un	 alegător	 a	 fotografiat	 buletinul	 de	 vot	 în	 cabina	 de	 vot.	
Președintele	i-a	făcut	observație,	dar	el	nu	a	reacționat,	invocând	că	are	dreptul.	

• SV	37/20	Răzeni,	Costești.	Un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot,	a	fost	observat	și	rugat	
insistent	să	șteargă	fotografia.	Fotografia	a	fost	ștearsă.	

• SV	38/5	Hâncești,	Hâncești.	Un	alegător	a	votat	după	care	a	făcut	o	poză	la	buletinul	de	vot,	
un	observator	a	remarcat	acest	lucru	și	Președinta	BESV	a	reacționat	cu	o	observație	către	
alegător,	acesta	însă	nu	s-a	conformat	și	poza	nu	a	fost	ștearsă.	

• SV	38/28	Hâncești,	Logănești.	O	doamnă	după	ce	a	votat	a	fotografiat	buletinul	de	vot,	cu	
pretextul	ca	sa-i	expedieze	soțului	în	Israel	drept	confirmare	că	a	fost	la	votare.	Președinta	
BESV	și	membrii	comisiei	s-au	sesizat	și	au	rugat-o	să	șteargă	poza,	s-a	împotrivit,	dar,	în	
final,	a	șters	poza.	

• SV	30/8	Chișinău,	Ciocana.	Un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot,	după	care	președintele	
BESV	i-a	permis	să	introducă	buletinul	în	urnă.	

• SV	47/014	Transnistria,	Oxentea.	Mai	mulți	alegători	s-au	adunat	lângă	cabinele	de	vot	astfel	
încât	să	ascundă	faptul	că	se	fotografiază	buletinul	de	vot.	În	discuția	cu	ei	s-a	constatat	că	
aceștia	au	fotografiat	pentru	că,	doar	în	schimbul	dovezii	că	a	votat	pentru	candidatul	Oleinic	
și	PSRM,	ei	pot	primi	recompensa	de	20	de	dolari	promisă.	

• SV	42/7	Cantemir.	 Cania.	Un	 alegător	 a	 pozat	 cu	 buletinele	 de	 vot	 dar	 după	 observațiile	
președintelui	BESV	a	șters	pozele.	

• SV	10/3,	Bălți,	Bălți.	La	ora	14:14,	un	alegător	a	 fotografiat	buletinul	de	vot.	Președintele	
BESV	a	intervenit.	

• SV	10/22	Bălți,	Bălți.	La	ora	15:08,	doi	alegători	au	încercat	să	fotografieze	buletine	în	cabina	
de	vot.	Președintele	și	vicepreședintele	BESV	au	făcut	observații,	dar	nu	au	raportat	cazul	la	
poliție.	

• SV	10/36,	Bălți,	Mărinești.	La	ora	17:45,	un	alegător	a	pozat	buletinul	de	vot.	Președintele	
BESV	i-a	făcut	observație.	Poliția	nu	a	fost	chemată,	iar	alegătorul	a	părăsit	SV.	

• SV	10/13,	Bălți,	Bălți.	La	ora	16:53,	un	alegător	a	fotografiat	un	buletin	de	vot.	A	fost	informat	
președintele	BESV,	care	a	comunicat	că	el	nu	poate	să	se	ducă	în	spatele	cabinei	de	vot.	În	
rezultat,	persoana	vinovată	a	plecat	din	SV	fără	ca	cineva	din	responsabili	să	 întreprindă	
careva	acțiuni	de	stopare	a	acestor	fărădelegi.	

• SV	11/3,	Fălești,	Fălești.	La	ora	14:37,	un	alegător	a	 fotografiat	buletinul	de	vot.	Membrii	
BESV	 au	 observat	 și	 i-au	 solicitat	 să	 șteargă	 poza.	 Dat	 fiind	 faptul	 că	 alegătorul	 nu	 s-a	
conformat,	a	fost	chemat	polițistul.	

• SV	16/6,	Ungheni,	Ungheni.	La	ora	18:23,	un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot,	a	fost	
observat	de	membrii	BESV	și	la	solicitarea	acestora	a	șters	poza.	

• SV	 26/6,	 Chișinău,	 Buiucani.	La	 ora	 17:25,	 un	 alegător	 a	 fotografiat	 buletinul	 de	 vot.	
Alegătorul	nu	a	reacționat	la	observațiile	efectuate,	părăsind	SV.	
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• SV	 20/4	 Strășeni,	 Micăuți.	La	 17:55,	 o	 persoană	 a	 intrat	 în	 cabina	 de	 vot,	 a	 fotografiat	
buletinul	de	vot.	Nu	a	observat	nimeni	din	BESV.	

• SV	 22/15	 Ialoveni,	 Dănceni.	 Alegătorul	 a	 intrat	 în	 cabina	 de	 vot	 și	 în	 procesul	 votării	 a	
fotografiat	buletinele	de	vot,	nimeni	din	BESV	nu	a	intervenit	nici	cu	o	reacție,	susținând	că	
nu	au	observat.	Apoi	 la	o	remarcă	din	partea	observatorilor	au	solicitat	de	 la	alegător	să	
arate	dacă	a	făcut	poză,	acesta	s-a	împotrivit	și	a	plecat.	

• SV	38/5	Hîncești,	 Hîncești.	Un	 tânăr	 in	 jur	de	 20-21	 ani	 a	 fotografiat	 buletinul	 de	 vot	 în	
timpul	exercitării	dreptului	de	vot.	Tânărul	a	plecat	cu	poza	în	telefon.	

• SV	47/002	Transnistria,	Ustia.	La	ora	18:10,	3	alegători	au	avut	tentativa	de	a	poza	buletinul	
de	vot.	Membrii	BESV	le-au	făcut	observații,	cu	toate	acestea	2	persoane	au	reușit	să	plece	
din	SV.	

• SV	27/8,	Chișinău,	Buiucani.	Cabinele	de	vot	au	fost	poziționate	în	așa	fel	încât	nu	asigurau	
secretul	votului.	

• SV	40/19,	Cimișlia,	Colibași.	Cabinele	de	vot	sunt	unite	una	de	alta	și	persoanele	se	uită	peste	
buletinele	de	vot	ale	vecinului	 alegător.	Președintele	BESV	nu	 întreprinde	nici	o	măsură,	
pentru	a	înlătura	încălcarea.	

• SV	2/18	Ocnița,	Calarașovca.	La	16:25,	un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot,	observatorii	
i-au	făcut	observație	iar	Președintele	BESV	nu	a	acționat	.	

• SV	3/45	Edineț,	Șofrîncani.	La	17:40,	un	alegător	a	fotografiat	buletinele	de	vot.	Președintele	
secției	de	vot	a	rugat		alegătorul	să		șteargă	poza.	

• SV	4/3	Rîșcani.	Un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot,	președintele	BESV	a	chemat	poliția	
și	a	fost	întocmit	proces	verbal.	

• SV	 5/55	 Glodeni,	 Viișoara.	La	 ora	 15:30,	 un	 alegător	 a	 fotografiat	 buletinul	 de	 vot.	
Președintele	BESV	i-a	făcut	observație.	

• SV	8/31	Florești,	Zarojeni.	La	ora	14:44,	un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot	în	cabina	
de	votare.	Cazul	a	fost	observat	de	unul	din	membrii	BESV.	Președintele	i-a	făcut	observație	
alegătorului.	

• SV	8/3	Florești.	La	ora	14:50,	un	alegător	a	fotografiat	în	cabina	de	vot	buletinele	de	vot.	A	
fost	 observat	 de	 către	 unul	 dintre	 observatori	 și	 a	 fost	 anunțat	 Președintele	
BESV.		Președintele	BESV,	după	o	consultație	cu	ceilalți	membri	ai	comisiei	și	observatorii,	a	
anulat	buletinul	de	vot,	întocmind	proces	verbal.	Alegătorul	a	șters	fotografia	din	telefon.	

• SV	8/5	Florești.	La	ora	15:33,	un	alegător	a	 fotografiat	buletinele	de	vot	 în	cabina	de	vot.	
Unul	 din	observatori	 a	 văzut	 cum	 a	 scos	 telefonul	 și	 a	 fotografiat.	 Președintele	 BESV	 i-a	
explicat	alegătorului	că	nu	are	dreptul.	Acesta	a	recunoscut	că	a	 fotografiat.	Președintele	
BESV	a	anulat	 față	de	membrii	 comisiei	 și	 observatori	buletinele	de	vot	 și	 a	 întocmit	un	
proces	verbal.	

• SV	8/4	Florești.	La	ora	16:30,	alegătorul	a	fotografiat	buletinul	de	vot,	aflându-se	în	cabina	
de	vot.	Președintele	BESV	nu	a	observat,	iar	când	a	fost	atenționat,	nu	a	intervenit.	
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• SV	9/10	Bălți.	La	ora	16:40,	un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot	aflându-se	în	cabina	de	
vot.	Incidentul	a	fost	observat	de	către	Președintele	BESV	care	a	cerut	alegătorului	să	șteargă	
fotografia.	Alegătorul	a	șters	fotografia,	iar	buletinul	de	vot	a	fost	pus	în	urna	de	vot.	

• SV	9/22	Bălți.	La	ora	17:45,	un	alegător	a	fotografiat	și	a	filmat	buletinul	de	vot,	aflându-se	
în	 cabina	 de	 vot.	 Președintele	 BESV	 a	 chemat	 poliția	 ca	 să	 rezolve	 situația,	 deoarece	
alegătorul	 a	 devenit	 agresiv.	 La	 cererea	 poliției,	 alegătorul	 a	 șters	 poza	 din	 telefon.	
Președintele	BESV	a	pus	buletinul	de	vot	în	urna	de	vot.	

• SV	9/21	Bălți.	La	ora	18:17,	un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot,	aflându-se	în	cabina	
de	vot.	Președintele	BESV	a	chemat	polițistul	de	sector	și	polițistul	de	gardă.	Polițiștii	au	
cerut	alegătorului	să	șteargă	fotografiile	din	telefon,	ceea	ce	a	și	făcut.	Președintele	BESV	a	
pus	buletinul	de	vot	în	urna	de	vot.	

• SV	 9/27,Bălți.	 La	 ora	 20:00,	 un	 alegător	 a	 fotografiat	 buletinul	 de	 vot	 în	 cabina	 de	 vot.	
Președintele	 BESV	 a	 cerut	 alegătorului	 să	 șteargă	 fotografia.	 Acesta	 a	 refuzat,	 atunci	
președintele	BESV	a	chemat	poliția.	Președintele	BESV	a	anulat	buletinul	de	vot	și	a	întocmit	
un	proces	verbal.	

• SV	9/24,	Bălți.	La	ora	20:00,	un	alegător	a	fotografiat	buletinul	de	vot	aflându-se	în	cabina	
de	vot.	Președintele	i-a	cerut	alegătorului	să	șteargă	fotografiile.	Președintele	BESV	a	chemat	
poliția,	a	anulat	buletinul	de	vot	și	a	întocmit	un	proces	verbal.	Poliția	a	scos	alegătorul	din	
SV.	

• SV	 9/	 2,	 Bălți.	 Un	 alegător	 a	 fotografiat	 buletinul	 de	 vot,	 aflându-se	 în	 cabina	 de	 vot.	
Președintele	BESV	 i-a	cerut	alegătorului	să	șteargă	 fotografia.	Alegătorul	a	șters	poza,	 iar	
buletinul	de	vot	a	fost	pus	în	urna	de	vot.	

	

n)	Întreruperea	procesului	de	filmare	a	procedurilor	de	votare	și	numărare	a	buletinelor	
de	vot,	alte	incidente	ce	țin	de	filmarea	procedurilor	de	vot	–	79	cazuri.	
• SV	21/2	Criuleni,	Centru.	.	De	la	ora	8:15	până	la	8.49	camera	video	nu	a	funcționat.	Ulterior	

a	fost	reparată,	dar	a	funcționat	doar	până	la	ora	9:00.	Președintele	BESV	a	promis	că	va	face	
tot	posibilul	să	o	repare.	

• SV	22/15	Ialoveni,	Dănceni.	Camera	nu	a	funcționat	de	la	07:23	până	la	08:23.	A	fost	adusă	
o	cameră	de	rezervă.	

• SV	30/7	Chișinău,	Ciocana.	Camera	video	nu	a	funcționat	de	la	deschiderea	secției	de	votare	
și	a	 fost	reînnoită	 la	ora	9:40.	Președintele	BESV	nu	a	motivat	sau	comentat	cumva	acest	
incident.	

• SV	8/39	Florești,	Lunga.	De	la	deschiderea	secției	de	votare,	ora	7:00	până	la	7:36,	când	un	
observator	a	constatat	faptul,	camera	de	înregistrare	video	nu	a	funcționat.	La	această	oră	
operatorul	 a	 conectat	 camera,	 motivând	 că	 aceasta	 nu	 a	 fost	 conectată	 din	 cauza	 unei	
disfuncționalități.	

• SV	9/11	Bălți.	La	ora	8:33	s-a	întrerupt	procesul	de	înregistrare	video,	deoarece	firul	care	
este	pus	în	priză,	dacă	este	atins,	nu	funcționează.	Camera	nu	a	funcționat	timp	de	20	minute.	
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• SV	25/16,	Chișinău,	Centru.	La	ora	9:20	sa	întrerupt	procesul	de	înregistrare	video,	deoarece	
s-a	descărcat	bateria,	restabilirea	înregistrării	a	durat	aproximativ	3	min.	Procesul	de	votare	
nu	a	fost	întrerupt.	

• SV	14/52	Telenești,	Văsieni.	În	intervalul	07:00-07:20,	timp	de	20	minute,	nu	a	funcționat	
camera	video.	

• SV	 15/2,	 Călărași,	 Călărași.	 La	 ora	 7:03,	 înainte	 de	 a	 primi	 alegătorii,	 observatorul	 a	
atenționat	membrii	BESV	cu	privire	la	faptul	că	înregistrarea	video	e	stopată,	membrii	BESV,	
însă,	l-au	asigurat	de	contrariul.	Ulterior,	la	ora	10:00,	observatorul	a	mai	atenționat	odată	
membrii	BESV	cu	privire	la	modul	de	înregistrare	video.	S-a	dovedit	că	într-adevăr	acesta	
nu	 lucrează.	 Președintele	 a	 zis	 că	 cel	 mai	 probabil	 vor	 face	 un	 proces-verbal	 unde	 vor	
consemna	că	până	la	ora	10:00	nu	a	funcționat	camera	video.	

• SV	15/8,	Călărași,	Călărași.	Timp	de	15	minute,	 în	 intervalul	9:15	–	9:30,	nu	a	 funcționat	
camera	video.	

• SV	 33/12	 Chișinău,	 Durlești.	La	 10:45	camera	 video	 s-a	 defectat.	 Nu	 funcționează	
becul/lumina	de	la	camera	video.	Au	fost	chemate	persoane	specializate	pentru	a	rezolva	
problema.	

• SV	37/6	Răzeni.	Căinari.	Camera	video	nu	a	funcționat	timp	de	10	min,	de	la	12:30	la	12:40,	
situația	a	fost	semnalată	de	către	un	membru	al	comisiei,	problema	a	fost	soluționată	rapid	
și	camera	video	a	fost	reconectată.	

• SV	10/12,	Bălți,	Bălți.	La	ora	10:15	s-a	raportat	că	camera	video	nu	a	funcționat	timp	de	30	
minute.	Președintele	BESV	a	luat	măsuri	și	a	reconectat	camera.	
• SV	 33/13	 Chișinău,	 Sîngera.	În	 intervalul	 de	 timp	 10:35	 –	 12:31,	 camera	 video	 nu	 a	

funcționat.	Membrii	BESV	au	comunicat	că	nu	mai	era	memorie	pe	card.	Defecțiunile	au	
fost	eliminate,	iar	la	12:31	a	fost	reinstalată.	

• SV	44/5	Taraclia,	Taraclia.	Incident	raportat	la	14:54:	camera	de	înregistrare	video	nu	a	
funcționat	 aproximativ	 o	 oră.	 Problema	 a	 fost	 identificată	 de	 către	 persoana	
responsabilă,	care	a	înlăturat	deficiența.	

• SV	11/49,	 Fălești,	Măgura	Nouă.	În	 intervalul	de	 timp	06:20	 –	 09:00,	 nu	 a	 funcționat	
camera	video.	S-au	deplasat	la	Fălești	și	au	înlocuit-o.	

• SV	12/36,	Sîngerei,	Sacarovca.	Camera	nu	este	amplasată	lateral,	este	în	spatele	urnei,	nu	
este	conform	schemei.	Cabina	de	vot	este	mai	 în	față,	unii	observatori	pot	cu	ușurință	
vedea	ce	se	întâmplă	în	cabina	de	vot.	Poziția	acestora	a	fost	stabilită		dimineața.	

• SV	 12/35,	 Sîngerei,	 Chirileni.	 La	 ora	 10:45	 s-a	 constatat	 că	 camera	 video	 a	 fost	 cu	
memorie	mică	–	doar	pentru	3	ore,	până	la	10:45.	Președintele	BESV	a	sunat	CECEU,	iar	
reprezentanții	acestuia	i-au	comunicat	fie	să	șteargă	tot	ce	au	filmat	până	la	acea	oră	și	
să	reia	mai	departe	filmarea,	fie	rămân	fără	înregistrări	video	în	continuare.	

• SV	 12/49,	 Sîngerei,	 Pepeni	 Răzălăi.	 La	 ora	 11:25	 camera	 video	 a	 încetat	 să	 mai	
funcționeze.	Abia	la	ora	13:00	a	fost	adusă	o	altă	cameră	video.	
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• SV	 12/36,	 Sîngerei,	 Sacarovca.	Camera	 nu	 este	 poziționată	 conform	 prevederilor	
elaborate	de	CEC.	

• SV	 12/41,	 Sîngerei,	 Grigorăuca	 Petropavlovca.	 Cabina	 de	 vot	 nu	 este	 amplasată	
regulamentar.	 Amplasarea	 membrilor	 BESV,	 a	 observatorilor,	 operatorilor	 nu	 este	
conform	regulamentului.	Observatorului	 îi	este	 frică	să	acorde	 întrebări	președintelui	
BESV	pentru	a	nu	fi	intimidat	pe	viitor.	

• SV	 36/3	 Ștefan-Vodă,	 Ștefan-Vodă.	Președintele	 BESV	 a	 anunțat	 ca	 camerele	 de	 luat	
vederi	nu	v-or	funcționa	din	motiv	că	este	supraîncărcată	rețeaua.	Anunțul	a	fost	făcut	la	
orele	15:20.	

• SV	 31/16	 Chișinău,	 Ciocana.	Au	 fost	 unele	 probleme	 cu	 camera	 de	 luat	 vederi	 de	
dimineață	(ora	9:50),	după	un	scurt	timp	camera	a	fost	schimbată	.	

• SV	30/7	Chișinău,	Ciocana.	A	fost	întrerupt	procesul	de	filmare	din	motivul	descărcării	
bateriei.	 Situația	 a	 fost	 semnalată	 de	 președintele	 BESV	 și	 în	 câteva	 minute	 a	 fost	
efectuată	conectarea	la	cablu.	

• SV	19/1	Ivancea,	 Ivancea.	Funcționalitatea	camerei	a	 trezit	suspiciuni,	de	aceea	a	 fost	
consultat	 tehnicianul,	 care	 a	 afirmat	 că	 aceasta	 înregistrează	 doar	 la	 detectarea	
mișcărilor	în	preajma	urnei	de	vot.	

• SV	19/35	Ivancea,	Molovata.	Camera	video	a	înregistrat	cu	pauze	nejustificate	între	orele	
12:05	 și	 14:15.	 Președintele	 BESV	 a	 contactat	 serviciul	 de	 asistență	 tehnică,	 a	 primit	
instrucțiuni	cum	să	acționeze	în	continuare.	La	moment	camera	funcționează.	

• SV	29/18	Chișinău,	Rîșcani.	Camera	este	deconectată	din	cauză	că	memoria	ei	este	plină	
și	se	află	lângă	masa	președintelui.	

• SV	36/14	Ștefan	Vodă,	Chișinău.	Camera	de	 luat	vederi	 s-a	deconectat.	După	ce	a	 fost	
resetată,	aceasta	a	funcționat	în	mod	normal!	

• SV	42/36	Cantemir,	Ghioltosu.	La	orele	21:17	OTS	a	observat	că	camera	de	luat	vederi	
nu	era	conectată.	Operatorii	din	SV	au	motivat	că	nu	pot	înregistra	procesul	de	numărare	
a	voturilor	pentru	că	nu	există	suficientă	memorie.	Președintele	BESV	nu	a	luat	măsuri.	

• SV	42/10	Cantemir,	Țărăncuța.	La	orele	21:40	când	s-a	început	numărătoarea	voturilor,	
camera	de	luat	vederi	a	fost	deconectată.	Membrii	BESV,	inclusiv	președintele,	nu	au	luat	
măsuri,	considerând	că	nu	este	necesară	camera	de	luat	vederi	la	numărarea	voturilor.	

• SV	40/24	Cimișlia,	Ciucur	Mingir.	Camera	video	nu	a	funcționat	pe	parcursul	întregii	zile.	
Până	la	ora	18:50,	președintele	BESV	nu	a	cunoscut	acest	fapt.	OTS	consideră	că	persoana	
responsabilă	nu	a	știut	cum	funcționează	camera	video.	OTS	a	anunțat	președintele	BESV	
la	ora	19:00	despre	acest	lucru,	abia	atunci	camera	a	fost	reconectată.	

• SV	39/14	Sărata	Galbenă,	Cărpineni.	Începând	cu	ora	15:00	s-a	oprit	înregistrarea	video,	
din	cauză	că	nu	mai	era	spațiu	în	memorie.	Operatorii	care	au	fost	sunați	au	răspuns	că	
nu	pot	face	nimic	pentru	a	remedia	situația.	S-a	constatat	că	procesul	de	votare	nu	va	mai	
fi	filmat	în	continuare.	
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• SV	39/28	 Sărata	Galbenă.	 Iurevca.	După	 închiderea	 SV,	 operatorul	 a	 luat	 camera	 şi	 a	
plecat.	Procesul	de	numărare	a	voturilor	a	continuat	fără	supraveghere	video.	

• SV	39/14	Sărata	Galbenă,	Cărpineni.	La	ora	15:07,	camera	video	nu	înregistra.	Procesul	
de	numărare	a	voturilor	a	continuat	fără	supraveghere	video.	

• SV	32/17	Chișinău,	Ciorescu.	Camera	video	este	îndreptată	spre	pereții	SV,	la	solicitarea	
președintelui	BESV	nimeni	nu	a	reacționat.	

• SV	40/36	Cimișlia,	Mihailovca.	Camera	video	a	rămas	în	locul	unde	erau	urnele	de	vot	și	
nu	a	fost	mutată,	astfel	încât	să	fie	filmat	procesul	de	numărare	a	voturilor.	

• SV	13/39,	Rezina,	Cogîlniceni.	Camera	video	a	lucrat	cu	întreruperi,	iar	la	13:00	s-a	oprit	
complet.	Membrii	BESV	au	solicitat	una	nouă,	care	a	fost	adusă	la	14:00.	În	acest	răstimp	
procesul	nu	a	fost	înregistrat	video.	

• SV	27/1,	Chișinău,	Buiucani.	Camera	video	nu	stă	amplasată	corect,	fiindcă	cuprinde	nu	
doar	urnele	de	vot,	dar	întreaga	sală.	

• SV	12/35,	Sîngerei,	Chirileni.	Până	la	10:45,	camera	video,	defectată	anterior,	așa	și	nu	a	
mai	fost	conectată.	Au	fost	reprezentanți	din	ambasada	SUA	și	tot	au	observat	această	
problemă.	Și	din	nou	președinta	BESV	a	încercat	să	contacteze	CECEU,	dar	fără	rezultate.	

• SV	13/36,	 Rezina,	 Socola.	 La	 ora	 18:40,	 camera	 de	 luat	 vederi	 a	 fost	 deconectată	 din	
motiv	că	nu	are	memorie.	Președintele		BESV	nu	poate	schimba	situația.	

• SV	18/39,	Orhei,	Săseni.	La	ora	21:00,	s-a	constatat	că	camera	video	are	dispozitivul	de	
stocare	a	memoriei	plin.	Președintele	BESV	a	contactat	serviciul	de	asistență	tehnică,	dar	
cei	din	urmă	nu	au	dat	un	răspuns	concret	asupra	posibilității	de	a	rezolva	respectiva	
problemă.	 Dat	 fiind	 faptul	 că	 problema	 nu	 a	 fost	 soluționată,	 camera	 video	 nu	 a	
înregistrat	procesul	de	numărare	a	voturilor.	

• SV	 28/16,	 Chișinău,	 Rîșcani.	După	 ora	 21:00,	 imediat	 după	 închiderea	 SV,	 a	 fost	
întreruptă	înregistrarea	video,	iar	camera	de	filmat	a	fost	strânsă	în	cutie,	fără	explicații.	
Nimeni	nu	a	reacționat.	Camera	nu	a	mai	fost	re-conectată.	

• SV	27/1,	Chișinău,	Buiucani.	Camera	video	a	fost	stinsă	la	ora	20:30	chiar	de	președintele	
BESV,	 fără	 careva	explicații.	 La	ora	21:00,	 camera	video	a	 fost	 strânsă	 complet	 într-o	
cutie.	Prin	urmare,	procesul	de	numărare	a	voturilor	nu	a	fost	înregistrat.	

• SV	31/21	Chișinău,	Ciocana.	Președintele	a	anunțat	operatorul	să	deconecteze	camera.	
Președintele	a	deconectat	camera	la	orele	21:30.	

• SV	30/9	Chișinău,	Ciocana.	Camera	s-a	deconectat	pentru	scurt	timp	la	21:14	în	timpul	
numărării	voturilor.	

• SV	31/2	Chișinău,	Ciocana.	În	timpul	numărării	buletinelor	de	vot	de	la	ora	21:30	pană	
la	finalizare	nu	a	funcționat	camera	de	luat	vederi.	

• SV	31/1	Chișinău,	Ciocana.	La	numărarea	buletinelor	de	vot	nu	a	fost	conectată	camera	
de	luat	vederi.	
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• SV	35/26	Căușeni,	Taraclia.	Începând	cu	ora	19.00	camera	video	nu	a	mai	 înregistrat	
procesul	din	cauză	că	nu	era	spațiu	de	stocare.	Camera	video	nu	a	fost	înlocuită.	

• SV	25/5	Chișinău,	Botanica.	La	21:48,	operatorul	a	deconectat	camera	de	 înregistrare,	
motivând	că	așa	este	procedura.	După	ce	s-a	informat	la	CEC,	a	hotărât	să	reconecteze	
camera.	Prin	urmare,	camera	video	a	fost	deconectată	timp	de	5	min.	

• SV	 47/010	 Transnistria,	 Orhei.	 La	 21:10,	 la	 desfășurarea	 etapei	 de	 numărare	 a	
buletinelor	de	vot,	camera	video	nu	a	fost	amplasată	corespunzător	și	respectiv	nu	a	fost	
filmată	procedura	de	desigilare	a	urnelor.	

• SV	 9/29,	 Bălți,	 Bălți.	La	 ora	 22:09,	 s-a	 constatat	 că	 începând	 cu	 ora	 21:05,	 camera	
filmează	mai	departe	de	urnele	de	vot.	Buletinele	de	vot	care	nu	au	 fost	utilizate	sunt	
anulate	 și	 numărate	 fără	 să	 fie	 filmate.	 Președintele	 BESV	 nu	 a	 reacționat	 la	 acest	
incident.	

• SV	9/20,	Bălți,	Bălți.	Camera	video	nu	este	 îndreptată	 spre	partea	 în	 care	 se	anulează	
buletinele	 de	 vot,	 care	 n-au	 fost	 folosite,	 fiind	 îndreptată	 încă	 spre	 urnele	 de	 vot.	
Președintele	BESV	nu	reacționează	la	această	situație.	

• SV	 10/15,	 Bălți,	 Bălți.	 La	 ora	 21:30,	 camera	 de	 înregistrare	 video	 a	 fost	 dezinstalată	
(scoasă)	din	secția	de	votare	la	dispoziția	președintelui	BESV.	Observatorii	organizației	
ENEMO	au	obiectat	față	de	această	decizie,	însă	aceasta	nu	a	fost	susținută	de	către	BESV.	

• SV	11/62,	Fălești,	Taxobeni.	La	ora	22:03,	în	SV	a	fost	întrerupt	procesul	de	filmare	din	
cauza	 că,	 conform	 operatorilor,	 aceasta	 este	 defectată,	 fapt	 observat	 și	 de	 către	
președintele	BESV.	Drept	urmare,	responsabilii	de	această	cameră	au	emis	un	act	prin	
care	confirmă	faptul	că	camera	este	defectă.	

• SV	12/36,	Sîngerei,	Sacarovca.	În	jurul	orei	21:00,	camera	video	s-a	defectat	și	nu	a	mai	
funcționat.	Procesul	de	numărare	nu	a	fost	înregistrat.	

• SV	12/58,	Sîngerei,	Tăura	Veche.	La	ora	21:25,	când	a	început	procesul	de	numărare	a	
voturilor,	 camera	 de	 înregistrare	 a	 fost	 lovită	 din	 întâmplare,	 fapt	 ce	 a	 generat	
deconectarea	acesteia.	A	 fost	detectată	ne-funcționalitatea	acesteia	abia	pe	 la	mijlocul	
procesului	de	separare	a	buletinelor	de	vot	după	partide.	La	această	etapă	camera	a	fost	
repornită.	

• SV	18/7,	Orhei,	Orhei.	La	ora	00:00,	s-a	constatat	că	nu	funcționează	camera	video.	De	
cât	timp	a	fost	oprită,	nu	se	știe	cu	exactitate.	După	ce	a	fost	repornită,	camera	video	a	
funcționat	în	condiții	normale.	

• SV	10/19,	Bălți,	Bălți.	La	ora	22:53,	a	 fost	raportat	 faptul	că	camera	video	nu	acoperă	
vizual	procesul	de	extragere	a	buletinelor	de	vot	(urna	de	vot	era	amplasată	în	spatele	
camerei).	Președintele	BESV	nu	a	comentat	incidentul,	iar		observatorii	prezenți	nu	au	
avut	obiecții	pe	marginea	acestei	situații.	

• SV	3/38	Edineț,	Hlinaia.	La	ora	12:03	camera	de	înregistrare	video	s-a	oprit,	problema	a	
fost	remediată	în	5	minute.	Procesul	de	votare	nu	a	fost	sistat.	
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• SV	3/5	Edineț.	Începând	cu	ora	13:15	și	până	la	închiderea	secției	de	votare,	camera	de	
înregistrare	video	nu	a	funcționat.	Președintele	BESV	a	telefonat	pentru	a	afla	cum	de	
remediat	problema	și	i	s-a	comunicat	să	o	lase	cum	este	ea	la	moment	,	fără	a	concretiza	
când	va	veni	o	echipă	să	soluționeze	situația.	

• SV	3/3	Edineț.	În	perioada	9:00-18:30	camera	de	înregistrare	video	nu	a	funcționat	în	
secția	de	vot.	Cu	privire	la	acest	fapt,	președintele	secției	a	întocmit	un	proces	verbal.	

• SV	 3/37	 Edineț,	 Poiana.	La	 19:42	 camera	 de	 înregistrare	 video	 din	 secția	 de	 vot	 are	
cartela	de	memorie	plină	de	aceea	nu	mai	poate	continua	înregistrarea.	

• SV	3/8	Edineț,	Gordineștii	Noi.	La	ora	20:20	camera	de	înregistrare	video	din	secția	de	
vot	are	cartela	de	memorie	plină,	înregistrarea	este	oprită.	

• SV	3/5	Edineț.	La	ora	21:15	camera	de	înregistrare	video	din	incinta	secției	de	vot	nu	
funcționează	și	a	fost	deconectată.	La	întrebarea	observatorului	Promo-Lex	din	ce	cauză	
camera	de	înregistrare	video	nu	este	activă	la	numărarea	voturilor,	a	primit	răspuns	că	
este	ieșită	din	funcțiune.	

• SV	7/8	Soroca.	La	orele	12:05	camera	de	înregistrare	video	a	ieșit	din	funcție,	pe	termen	
de	o	oră.	Președintele	 comisiei	 a	 întrebat	 care	este	motivul,	 i	 s-a	 răspuns	 că	 cadul	de	
memorie	este	supraîncărcat,	s-a	descărcat	cardul	de	memorie	în	calculator	și	camera	a	
fost	pusă	din	nou	în	funcțiune.	

• SV	7/21	Soroca,	Iorjnița.	Înaintea	deschiderii	secției	de	votare	s-a	depistat	că	camerele	
de	înregistrare	video	erau	descărcate,	cu	toate	că	au	fost	încărcate	toată	noaptea.	Nu	au	
funcționat	ceva	timp,	ulterior	au	început	să	funcționeze.	

• SV	9/26	Bălți.	Camera	de	înregistrare	video	nu	a	filmat	întregul	proces	de	numărare	a	
buletinelor	de	vot	nefolosite,	deoarece	membrii	BESV	nu	au	știut	că	aceasta	trebuie	să	
filmeze	și	aceste	buletine.		Camera	de	înregistrare	video	a	fost	pusă	pe	masă	în	așa	fel	ca	
să	se	vadă	toate	buletinele.	

• SV	24/18,	Chișinău,	Botanica.	În	perioada	18:40-19:20	s-a	deconectat	curentul	electric	și	
s-a	oprit	camera	de	înregistrare	video.	

	

0)	Deteriorarea	buletinelor	de	vot	sau	alte	incidente	ce	se	referă	la	utilizarea	neconformă	
a	acestora	–	56	cazuri.	
• SV	21/37	Criuleni,	Rîșcova.	Pe	la	ora	9:10,	un	alegător	a	uitat	un	buletin	de	vot	nevotat	în	

cabină.	Președintele	BESV	a	luat	buletinul	și	l-a	pus	în	safeu.	
• SV	30/6	Chișinău,	Ciocana.	După	votare,	alegătorul	a	ascuns	buletinul	de	vot	și	a	încercat	să-

l	scoată	din	SV,	faptul	a	fost	observat	de	membrii	BESV.	Președintele	BESV	l-a	oprit	și	l-a	
rugat	să	depună	buletinul	în	urna	de	vot.	Incidentul	a	avut	loc	la	ora	9:25.	

• SV	31/7	Chișinău,	Rîșcani.	O	persoană	a	intrat	în	secția	de	votare	și	după	ce	a	primit	buletinul	
de	vot	a	rupt	buletinul	de	vot.	
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• SV	9/21,	Bălți.	În	jurul	orei	9:57	un	alegător	a	încercat	să	ia	buletinul	de	vot	uninominal	cu	
el.	Nu	a	reușit	să	iasă	din	SV,	deoarece	a	fost	oprit	de	către	Președintele	BESV,	care	a	observat	
că	 a	 pliat	 ceva	 și	 a	 pus	 în	 buzunar.	 Alegătorul	 a	 rămas	 în	 secția	 de	 votare	 împreună	 cu	
polițistul	pentru	a	soluționa	problema.	

• SV	9/30,	Bălți.	La	ora	9:30	în	cabina	de	vot	a	fost	uitat	un	buletin	de	vot	pe	care	era	pusă	
ștampila.	Președintele	BESV	nu	a	întocmit	un	proces	verbal,	dar	a	zis	că	îl	pune	deoparte	și	
la	sfârșitul	zilei	va	fi	anulat.	

• SV	40/18	Cimișlia,	Abaclia.	Președintele	BESV	a	depistat	un	buletin	de	vot	lăsat	în	cabină,	
care	ulterior	a	fost	pus	în	urna	de	vot.	

• SV	32/2	Chișinău,	Cricova.	O	persoană	în	stare	de	ebrietate	a	intrat	în	SV.	După	ce	a	primit	
buletinul	de	vot	a	făcut	zarvă,	a	boțit	și	a	aruncat	buletinul	de	vot	.	

• SV	39/30	Sărata	Galbenă,	Gura	Galbenei.	Un	alegător	 care	a	votat	doar	pe	 circumscripția	
națională,	a	rupt	celelalte	buletine	de	vot,	le-a	pus	în	buzunar	și	a	ieșit	din	SV.	Președintele	
BESV	și	un	observator,	l-au	somat	să	restituie	buletinele	de	vot	distruse.	Alegătorul	a	refuzat.	
A	fost	chemat	polițistul	și	președintele	BESV	a	sunat	la	CEC.	Alegătorul	a	scris	explicație.	

• SV	43/27	Cahul,	Slobozia	Mare.	Un	alegător	a	intrat	în	SV	cu	un	buletin	de	vot	în	mână.	A	
comunicat	că	acest	buletin	l-a	primit	de	la	un	paznic	al	școlii,	care	a	uitat	să	voteze	pe	el	și	a	
rugat	persoana	respectivă	să	voteze	 în	 locul	său,	pentru	PPȘ.	Președintele	BESV	a	anulat	
buletinul	de	vot.	

• SV	20/4	Strășeni,	Strășeni.	La	ora	9:42,	un	alegător	a	luat	buletinele	de	vot,	dar	întrucât	era	
rând,	el	a	refuzat	să	stea	în	rând.	A	aruncat	buletinele	pe	masa	BESV	și	a	plecat.	Președintele	
BESV	a	întocmit	proces	verbal	de	anulare	a	buletinelor	de	vot.	

• SV	3/5,	Edineț.	Un	alegător	cu	vârsta	de	70	ani	a	votat,	după	care	a	scos	din	secția	de	votare	
2	buletine	de	vot	(1-	uninominal,	1-	referendum).	Alegătorul	a	fost	oprit	și	buletinele	au	fost	
luate	și	aruncate	în	urna	de	vot.	

• SV	 7/5,	 Soroca.	La	 ora	 11:30	 a	 fost	 depistat	 că	 un	 buletin	 de	 vot	 din	 circumscripția	
uninominală	 era	 lăsat	 în	 cabina	 de	 vot	 cu	 ștampila	 votat.	 Această	 încălcare	 a	 depistat-o	
următorul	alegător	ce	a	intrat	în	cabina	de	vot.	Președintele	a	considerat	acest	vot	nevalabil	
și	a	întocmit	un	proces	verbal.	

• SV	32/27	Chișinău,	Stăuceni.	Președintele	BESV	a	găsit	în	cabina	de	vot	2	buletine	de	vot	
necompletate.	Buletinele	de	vot,	au	fost	arătate	observatorilor,	după	care	introduse	în	urna	
de	vot.	

• SV	27/14,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	11:15,	un	alegator	a	introdus	3	buletine	de	vot	în	urna	
de	vot,	iar	membrii	BESV	au	zis	ca	i	s-a	înmânat	4	buletine	de	vot,	iar	la	întrebarea	unde	mai	
este	un	buletin	de	vot,	alegatorul	a	plecat	în	grabă.	

• SV	28/25,	Chișinău,	Rîșcani.	La	ora	11:57,	a	 fost	 identificat	un	alegător	care	a	 încercat	să	
plece	 acasă	 cu	 buletinele	 pentru	 referendum.	 Când	 i	 s-a	 făcut	 observație	 de	 către	
președintele	BESV,	alegătorul	a	rupt	buletinele	și	le-a	aruncat	în	urnă.	
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• SV	32/2	Chișinău,	Codru.	O	alegătoare	a	încercat	să	scoată	2	buletine	de	vot	din	SV,	fără	a	le	
introduce	 în	 urna	 de	 vot.	 Aceasta	 a	 fost	 somată	 de	 către	 membrii	 BESV	 să	 le	 restituie.	
Buletinele	au	fost	introduse	în	urna	de	vot.	

• SV	9/22,	Bălți.	La	ora	9:33		un	alegător	a	lăsat	în	cabina	de	vot	buletinul	de	vot	pentru	CU,	
care	era	votat	și	buletinele	pentru	referendum.	Toate	trei	buletine	au	fost	anulate	de	către	
Președintele	BESV.	

• SV	 9/27,	 Bălți.	La	 ora	 9:49,	 un	 alegător	 a	 uitat	 în	 cabina	 de	 vot	 buletinul	 de	 vot	 pe	
circumscripția	 națională,	 pe	 care	 era	 aplicată	 ștampila	 „Votat”.	 Buletinul	 de	 vot	 a	 fost	
depistat	 de	un	 alt	 alegător.	 Președintele	 BESV	nu	 a	 făcut	 proces	 verbal	 pe	 acest	 caz	 și	 a	
aruncat	buletinul	de	vot	în	urnă.	

• SV	9/27,	Bălți.	La	ora	7:43,	alegătorul	a	uitat	buletinul	de	vot	cu	ștampilă	în	cabina	de	vot.	
Președintele	BESV	l-a	luat	fără	să	facă	proces	verbal	și	l-a	aruncat	în	urnă.	

• SV	 9/	 34,	 Bălți.	La	 ora	 10:53,	 un	 alegător	 a	 încercat	 să	 ia	 cu	 el	 un	 buletin	 de	 vot	 de	 la	
referendum.	Președintele	BESV	i-a	făcut	observație	și	alegătorul	a	aruncat	buletinul	de	vot	
în	urna	de	votare.	

• SV	9/11,	Bălți.	La	11:21,	un	alegător	a	luat	4	buletine	de	vot	și	după	ce	a	votat	a	zis	că	trebuia	
să	fie	întrebată	dacă	vrea	să	voteze	sau	nu.	Persoana	a	boțit	buletinele	de	vot	și	le-a	aruncat	
în	lada	de	gunoi.	După	ce	a	plecat,	Președintele	BESV	a	luat	buletinele	de	vot	și	le-a	pus	în	
urna	de	vot.	

• SV	9/21,	Bălți.	La	11:55,	un	alegător	a	vrut	 să	 iasă	 cu	buletinul	de	vot	pe	 circumscripția	
națională.	Președintele	BESV	a	observat,	l-a	oprit	și	a	chemat	poliția.	Poliția	a	înregistrat	și	a	
întocmit	un	proces	verbal.	Buletinul	de	vot	a	fost	anexat	la	procesul	verbal	și	a	fost	anulat.	

• SV	9/21,	Bălți.	La	ora	12:00,	un	alegător	s-a	pornit	 cu	buletinul	de	vot	pe	 circumscripția	
națională	 curat	 pe	 spre	 ieșire.	 Președintele	 BESV	 și	 observatorii	 au	 văzut	 că	 pleacă	 cu	
buletinul	de	vot.	A	fost	chemată	poliția,	s-a	făcut	act,	după	care	președintele	BESV	a	anexat	
buletinul	anulat	la	procesul	verbal.	

• SV	 9/22,	 Bălți.	 La	 ora	 15:32,	 în	 cabina	 de	 vot	 au	 fost	 găsite	 două	 buletine	 de	 vot	 de	 la	
referendum.	Președintele	BESV	le-a	anulat	și	a	scris	proces	verbal.	

• SV	26/9,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	11:58,	un	alegător	a	luat	buletinul	de	la	referendum	și	la	
rupt.	Președintele	BESV	i-a	făcut	observație.	În	rezultat,	alegătorul	a	început	să	insulte	în	
incinta	SV.	

• SV	25/20	Chișinău,	Centru.	La	17:34,	un	alegător	a	rupt	buletinul	de	vot	după	care	a	 fost	
oprit	și	atenționat	de	președinte.	Buletinul	a	fost	anulat	cu	proces	verbal.	

• SV	21/37	Criuleni,	Rîșcova.	La	14:28,	în	cabina	de	vot	a	fost	uitat	un	buletin	de	vot	pentru	
referendum,	ștampila	a	fost	deja	aplicată.	Președintele	BESV	a	decis	ca	buletinul	să	fie	pus	
în	safeu.	

• SV	23/	10	Chișinău,	Botanica.	La	ora	11:12	cel	puțin	7	alegători	au	uitat	buletinele	de	vot	
pentru	referendum	în	cabina	de	vot.	Toate	aceste	buletine	au	fost	anulate	de	președintele	
BESV.	
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• SV	23/12	Chișinău,	Botanica.	La	11:52,	un	alegător	a	ieșit	din	SV	cu	buletinul	de	vot.	Nici	un	
membru	BESV	nu	a	observat	și	nu	a	reacționat.	

• SV	23/7,	Chișinău,	Botanica.	Până	la	ora	15:00,	în	cabina	de	votare	au	fost	găsite	de	către	
observatori	8	buletine	de	vot:	5	pentru	referendum,	3	pentru	parlamentare.	Toate	buletinele	
au	fost	anulate.	

• SV	24/	17,	Chișinău,	Botanica.	Un	alegător	a	vrut	să	plece	cu	buletinele	de	vot	.	Președintele	
BESV	a	chemat	poliția,	iar	alegătorul	a	rupt	buletinele	și	le-a	aruncat	în	SV.	

• SV	24/7	Chișinău,	Botanica.	La	ora	16:00,	un	alegător	a	scris	în	rubrica	pentru	referendum	
„Refuz”	în	loc	să	semneze	pentru	buletinele	la	referendum.	

• SV	24/7	Chișinău,	Botanica.	La	ora	16:21,	un	alegător	a	scris	în	rubrica	pentru	referendum	
„Refuz”	în	loc	să	semneze	pentru	buletinele	la	referendum.	

• SV	25/	19,	Chișinău,	Botanica.	La	ora	13:10,	un	membru	al	BESV	a	răspuns	dur	unui	alegător	
pentru	că	a	scris	refuz	în	loc	să	semneze.	

• SV	25/	21	Chișinău,	Centru.	La	ora	13:20,	un	alegător	a	încercat	să	fure	buletinele	de		vot	
pentru	referendum.	Președintele	BESV	a	chemat	poliția	și	acestea	au	fost	găsite	în	buzunar.	
Polițistul	a	întocmit	proces	verbal.	

• SV	25/11	Chișinău,	Botanica.	La	ora	13:56	Președintele	BESV	a	găsit	 în	cabinele	de	vot	3	
buletine	 de	 vot	 cu	 ștampila	 aplicată	 (1-	 uninominal;	 2-	 referendum).	 Președintele	 a	
prezentat		comisiei	și	le-a	pus	în	urna	de	vot.	

• SV	34/12	Anenii	Noi,	Chetrosu.	O	doamnă	a	primit	buletinele	de	vot	pentru	referendum	și	
pentru	parlamentare	după	care,	a	aruncat	în	urnă	cele	pentru	referendum,	iar	cu	buletinele	
de	vot	parlamentar	a	plecat	acasă.	

• SV	29/8	Chișinău,	Centru.	Un	alegător	cu	vederea	slabă	a	uitat	buletinele	de	vot	în	cabina	de	
vot.	Membrii	Comisiei	și	observatorii	s-au	expus	pe	acest	caz	și	s-a	decis	întocmirea	unui	act,	
proces	verbal	și	punerea	buletinelor	în	urna	de	vot.	

• SV	30/24,	Chișinău,	Ciocana.	La	ora	18:24,	un	alegător	după	ce	a	primit	buletinele	de	vot	a	
început	a	face	agitație.	Fiind	rugat	de	către	președintele	BESV	să	intre	în	cabina	de	vot	și	să	
voteze,	alegătorul	a	rupt	buletinele	de	vot	și	buletinele	de	referendum	în	mod	public.	

• SV	27/1,	Chișinău,	Buiucani.	 La	ora	18:10,	președintele	BESV	a	depistat	 în	 cabina	de	vot	
pentru	persoanele	cu	necesități	speciale	un	buletin	de	vot	pentru	referendum	și	a	decis	să	
introducă	buletinul	în	urna	de	vot.	

• SV	21/37	Criuleni,	Rîșcova.	La	17:15,	un	buletin	de	vot	pentru	referendum	a	 fost	uitat	 în	
cabina	de	votare,	fără	ștampila	de	vot	aplicată.	Președintele	BESV	l-a	pus	în	safeu.	

• SV	23/17	Chișinău,	Botanica.	Un	alegător	a	votat	pe	2	buletine	de	vot	(CU	și	CN),	buletinele	
pentru	referendum	le-a	deteriorat.	Președintele	BESV	a	scris	un	act	de	constatare.	

• SV	3/12	Edineț,	Cupcini.	La	ora	17:40,	un	alegător,	în	mod	demonstrativ,	a	tăiat	cu	foarfecele	
buletinele	 de	 vot.	 Președintele	 secției	 de	 vot	 a	 chemat	 poliția,	 care	 a	 întocmit	un	proces	
verbal.	
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• SV	 4/48	 Rîșcani,	 Vasileuți.	La	 ora	 14:50;	 un	 alegător	 a	 scos	 din	 incinta	 SV	 2	 buletine.	
Președinta	BESV	a	telefonat	mai	întâi	la	CEC	după	care	a	chemat	poliția.	Alegătorul	a	fost	
identificat.	

• SV	6/7	Drochia.	La	ora	10:40	s-au	găsit	câteva	buletine	pentru	referendum	în	cabinele	de	
vot.	Președintele	comisiei	a	arătat	toate	buletinele	găsite	membrilor	comisiei	(în	total	vreo	
6	buletine),	printre	acestea	erau	atât	buletine	votate	cât	și	nevotate	și	le-a	pus	în	urna	de	vot.	

• SV	6/49	Drochia,	Comuna	Șuri.	La	ora	16:56	unul	din	alegători	a	uitat	un	buletin	de	vot	în	
cabina	de	vot.	Președintele	comisiei	a	observat	o	foaie	în	cabina	de	vot	și	a	pus-o	în	urna	de	
vot.	Foaia	a	fost	îndoită	fără	a	fi	vizibil	dacă	este	sau	nu	votat.	

• SV	8/5	Florești.	La	ora	13:30	a	fost	găsit	un	buletin	de	vot	pentru	referendum.	Președintele	
BESV	a	anunțat	în	fața	comisiei	și	a	observatorilor	că	îl	anulează.	

• SV	 8/5	 Florești.	La	 ora	 14:22,	 au	 fost	 găsite	 două	 buletine	 de	 vot.	 Un	 buletin	 de	 vot	 pe	
circumscripția	uninominală	și	al	doilea	buletin	de	vot	pentru	referendum.	Acestea	au	fost	
înmânate	de	un	alegător	președintelui	BESV,	care	a	scris	proces	verbal	și	a	anunțat	că	 le	
anulează.	

• SV	8/5	Florești.	La	ora	16:40,	 în	cabina	de	vot	au	 fost	găsite	două	buletine	de	vot	pentru	
referendum.	Buletinele	de	vot	au	fost	observate	de	către	unul	din	observatori.	Președintele	
BESV	a	anulat	aceste	buletine	și	a	făcut	proces	verbal.	

• SV	8/51	Florești,	Sevirova.	La	15:30,	câteva	buletine	de	vot	au	fost	deteriorate.	Președintele	
BESV	a	declarat	că	este	greșeală	de	tipar.	

• SV	8/41,	Florești,	Napadova.	La	ora	11:10,	un	observator	a	găsit	două	buletine	de	vot	pentru	
referendum		jos,		lângă	urna	de	vot.	Acesta	a	anunțat	comisia	și	le-a	pus	în	urnă.	

• SV	9/27	Bălți.	Alegătorul	a	lăsat	un	buletin	de	vot	pe	circumscripția	națională	în	cabina	de	
vot,	acesta	era	curat.	Președintele	BESV	a	observat	acest	buletin	de	vot	și	l-a	pus	în	urna	de	
vot.	Membrii	comisiei	și	observatorii	au	fost	de	acord	ca	acest	buletin	de	vot	curat	să	fie	pus	
în	urna	de	vot.	Nu	a	fost	întocmit	un	proces	verbal.	

• SV	9/23,	Bălți.	La	ora	17:09,	un	alegător	a	uitat	două	buletine	de	vot	pentru	referendum	în	
cabina	de	vot.	Situația	a	fost	observată	de	către	președintele	BESV.	

• SV	9/22,	Bălți.	La	ora	17:17,	două	buletine	de	vot	pentru	referendum	au	fost	găsite	în	cabina	
de	vot	de	către	Președintele	BESV	și	au	fost	anulate.	

	

p)	Introducerea	în	urna	de	vot	a	unui	număr	nejustificat	de	buletine	–	2	cazuri.	
• SV	28/9,	Chișinău,	Rîșcani.	La	ora	11:55,	un	alegător	a	încercat	să	introducă	în	urna	de	vot	

un	număr	mai	mare	de	buletine	de	vot	(circa	10).	Președintele	BESV	a	observat	aceasta	și	l-
a	oprit.	Alegătorul	a	 încercat	să	rupă	buletinele,	 însă	nu	a	reușit	deoarece	președintele	a	
preluat	buletinele.	Au	fost	mai	multe	buletine	pentru	referendum.	

• SV	10/6,	Bălți,	Bălți.	În	cabina	de	vot	au	fost	identificate	circa	24	de	buletine	de	vot	pentru	
referendum,	unele	din	acestea	au	fost	ștampilate,	iar	altele	nu.	Acestea	au	fost	puse	în	urnă	
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de	către	președintele	BESV,	și	ca	finalitate	acele	ștampilate	vor	fi	considerate	valabile,	iar	
cele	neștampilate	vor	fi	declarate	nevalabile.	

	
q)	 Votarea	 unui	 număr	 suspicios	 de	mare	de	 alegători	 cu	 reședință	 la	 una	 și	 aceeași	
adresă	–	9	cazuri.	

• SV	 33/4	 Chișinău,	 Codru.	Se	 atestă	 un	 număr	 mare	 de	 alegători	 ce	 votează	 pe	 liste	
suplimentare,	în	mod	special,	alegătorii	de	pe	str.	Costiujeni	și	str.	Valea	Apelor.	

• SV	33/5	Chișinău,	Codru.	De	pe	adresa,	str.	Grenoble,	128/2,	ap.	1,	au	votat	mai	mult	de	20	
de	 persoane.	OTS	 are	 informație	 că	 sunt	 înregistrate	 cu	 reședință	 și	 au	 votat	mai	multe	
persoane	și	de	pe	adresa	str.	Plaiului,	2/1	(numărul	concret	nu	se	cunoaște).	

• SV	33/5	Chișinău,	Codru.	La	12:38	listele	suplimentare	au	fost	completate	în	totalitate.	La	
ora	13:09	au	fost	aduse	alte	liste	suplimentare	(10).	

• SV	33/3	Chișinău,	Codru.	Se	suspectează	că	pe	str.	Jubiliara	27,	sunt	înregistrate	mai	multe	
persoane	cu	reședință.	La	BESV	au	fost	scrise	2	sesizări	în	acest	sens	de	către	reprezentanții	
cu	drept	de	vot	consultativ	a	doi	concurenți.	

• SV	33/4	Chișinău,	Codru.	Un	grup	de	10	alegători	au	votat	toți,	fiind	înregistrați	pe	aceeași	
adresă	–	str.	Costiujeni	7,	bl.	2,	ap.	10.	

• SV	33/18	Chișinău,	Băcioi.	Până	la	ora	14:00,	de	pe	adresa	s.	Băcioi,	str.	Primăverii	12,	au	
votat	cca	18	persoane	cu	viză	provizorie.	
• SV	24/17	Chișinău,	Botanica.	La	11:07	un	alegător	a	depistat	mai	multe	persoane	cu	viza	

de	reședință	în	apartamentul	său.	
• SV	30/9	Chișinău,	Ciocana.	Pe	str.	N.	M.	Spătaru	13/2,	ap.	114,	11	alegători	din	care	10	

au	votat.	Pe	bl.	Mircea	cel	Bătrîn	22/5,	ap.24,	13	alegători.	Președintele	este	de	acord	că	
este	suspect.	

• SV	30/7	Chișinău,	Ciocana.	Pe	str.	P.	Zadnipru	2,	ap.96	pe	listele	de	bază	sunt	înregistrate	
46	 de	 persoane,	 dintre	 care	 36	 deja	 și-au	 exercitat	 dreptul	 de	 vot.	 Președintele	 nu	 a	
reacționat.	

• SV	30/9	Chișinău,	Ciocana.	Pe	str.	Zadnipru	19,	ap.	97,	două	persoane	nu	au	reședință,	
dar	sunt	pe	 liste	și	nu	e	primul	an	acest	 incident.	Președintele	nu	a	 întreprins	careva	
măsuri.	

	

r)	Încetarea/suspendarea	nejustificată	a	votării	în	secția	de	votare	–	3	cazuri	
• SV	 8/49	 Florești,	 Roșieticii	 Vechi.	 Începând	 cu	 ora	 13:50,	 timp	 de	 25	 minute,	 a	 fost	

deconectată	 lumina,	 din	 cauza	 aparatelor	 electrice	 de	 încălzire.	 Secția	 de	 votare	 a	 fost	
închisă.	Președintele	BESV	a	 închis	secția	de	vot	 și	 a	 contactat	persoana	 responsabilă	pe	
electricitate.	
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s)	Impunerea	alegătorilor	de	către	membri	BESV	de	a	participa	la	referendum	–	2	cazuri.	
• SV	26/27,	Chișinău,	Centru.	La	ora	11:04,	membrii	BESV	au	oferit	unui	 alegător	buletine	

pentru	referendum	fără	acordul	alegatorului.	În	rezultat,	alegătorul	a	depus	o	contestație	pe	
acțiunile	BESV,	între	aceștia	iscându-se	un	conflict.	

• SV	 15/16,	 Călărași,	 Gara	 Feroviară	 Bahmut.	 La	 10:50,	 BESV	 inițial	 impune	 alegătorii	 să	
semneze	 că	 au	 primit	 toate	 patru	 buletine	 de	 vot	 și	 atunci	 când	 alegătorii	 refuză	 să	 ia	
buletinele	de	vot	pentru	referendum,	comisia	le	interzice,	motivând	că	deja	au	semnat	și	nu	
au	dreptul.	Este	un	incident	multiplu.	

	
t)	Anularea	buletinelor	de	vot	înainte	de	închiderea	secțiilor	de	votare	–	4	cazuri.	

• SV	26/21,	Chișinău,	Centru.	La	ora	19:00,	președintele	BESV	a	luat	hotărârea,	de	comun	cu	
membrii	BESV	și	observatorii	partidelor	politice,	 să	anuleze	buletinele	de	vot	neutilizate	
pentru	a	economisi	din	timp.	S-a	decis	a	păstra	100	buletine	pentru	orice	eventualitate.	

• SV	27/20,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	20:09,	președintele	BESV	a	solicitat	acordul	membrilor	
BESV	și	a	observatorilor	de	la	partide	de	a	începe	anularea	buletinelor	de	vot	neutilizate.	
Motivul	invocat	a	fost	dorința	de	a	finisa	procesul	până	la	ora	21:00.	

• SV	 30/15	 Chișinău,	 Ciocana.	Președintele	 a	 solicitat	 începerea	 ștampilării	 buletinelor	
nefolosite	începând	cu	19:35.	

• SV	9/1,	Bălți.	Începând	cu	ora	20:15	în	SV	buletinele	de	vot	curate	din	safeu	au	fost	scoase	și	
președintele	BESV	a	început	să	le	anuleze.	Ceilalți	membri	ai	SV	au	fost	de	acord	pentru	a	nu	
se	reține.	

	
t)	Refuz	de	a	elibera	proces	verbal	de	numărare	a	voturilor	–	1	caz	

• SV	40/6	Cimișlia,	Cimișlia.	La	1:24,	după	numărarea	voturilor,	membrii	BESV	nu	au	vrut	să	
ofere	OTS-istei	Procesele	verbale.	

	

v)	Altele	–	80	de	cazuri.	
• SV	27/16,	Chișinău,	Buiucani.	SV	este	amplasată	la	et.	1,	iar	cabinele	de	vot	se	află	cu	spatele	

la	fereastră.	Prin	urmare,	este	posibil	de	monitorizat	de	la	geam	ce	se	petrece	în	cabina	SV.	
Membrii	și	președintele	BESV	nu	au	comentat	situația.	

• SV	 27/15,	 Chișinău,	 Buiucani.	 Începând	 cu	 ora	 11:20,	 observatorul	 Blocului	 ACUM	
îndeplinește	unele	din	atribuțiile	membrilor	BESV:	verifică	dacă	au	rămas	buletine	de	vot	în	
cabina	 de	 vot	 și	 dacă	 ștampilele	 funcționează	 bine.	 Președintele	 nu	 a	 observat	 situația	
descrisă	dat	fiind	faptul	că	periodic	se	deplasa	prin	secție.	

• SV	10/36,	Bălți,	Mărinești.	În	incinta	SV	sunt	3	camere	video:	2	ale	liceului	și	1	a	CEC.	Din	
afirmațiile	membrilor	BESV,	celelalte	2	camere	nu	sunt	funcționale/conectate,	iar	a	treia	–	
este	îndreptată	și	înregistrează	urna	de	vot.	



 

 99 

Blocul ACUM 

Platforma DA și PAS 

www.acum.md 

• SV	12/36,	Sîngerei,	Sacarovca.	Este	extrem	de	frig	în	incinta	SV,	nu	sunt	condiții	de	activitate.	
• SV	33/12	Chișinău,	Durlești.	În	intervalul	10:55–11:30	energia	electrică	a	fost	deconectată.	

Procesul	de	votare	a	continuat	fără	întreruperi.	
• SV	9/18,	Bălți.	Alegătorul	nu	a	trecut	să	se	identifice	pe	la	operatorul	SIAS	Alegeri,	dar	s-a	

dus	 direct	 la	 președintele	 BESV,	 a	 luat	 buletinul	 de	 vot	 și	 a	 fost	 introdus	 într-o	 listă	
suplimentară.	Președintele	BESV	nu	a	dat	explicație	despre	această	listă.	

• SV	27/14,	Chișinău,	Buiucani.	La	ora	14:00,	unui	alegător	cu	viza	de	reședință	în	Taraclia,	i	
s-a	permis	să	voteze	fără	nici	un	certificat,	nefiind	studentă	etc.	Acesta	a	scris	o	declarație	și	
în	baza	acesteia	a	votat.	Faptul	dat	nu	a	fost	contestat.	

• SV	30/16	Chișinău,	Ciocana.	Alegătorul	aflându-se	în	cabina	de	vot	a	sunat	și	a	întrebat	pe	
cel/cea	 ce	 a	 sunat	 pe	 cine	 să	 voteze.	 Președintele	 BESV	 a	 făcut	 observație	 după	 care	 a	
deconectat	telefonul	

• SV	48/018	Transnistria,	Ștefan	Vodă.	În	3	cazuri	separate,	a	fost	depistat	că	alegătorul	a	venit	
din	afara	SV	cu	câte	4	buletine	la	care	le	lipseau	însemnele	oficiale.	Toate	buletinele	de	vot	
aveau	 deja	 aplicate	 ștampila	 votat	 în	 drept	 cu	 PPȘ.	 Președintele	 BESV	 împreună	 cu	
observatorii	au	observat	această	situație.	Buletinele	de	vot	nu	au	fost	aruncate	în	urnă,	fiind	
anulate.	A	fost	chemată	și	poliția	la	fața	locului.	

• SV	29/7	Chișinău,	Centru.	SV	se	află	în	sediul	teatrului	”Satiricus”.	În	legătură	cu	începerea	
spectacolului,	a	 fost	reamplasat	 tot	 în	afară	de	urnele	de	vot.	Motivul	a	 fost	că	 împiedică	
accesul	la	spectacol.	Respectiv,	a	fost	redus	spațiul	de	activitate	BESV.	

• SV	46/5	Ceadîr-Lunga,	Ceadîr-Lunga.	O	persoană	a	votat	de	2	ori.	O	dată	a	votat	la	BESV	si	
încă	o	dată	cu	urna	mobilă.	Membrii	BESV	nu	știu	cum	să	reacționeze.	OTS	nu	a	avut	cum	sa	
vadă	fișa	de	la	buletinul	de	identitate	ca	să	verifice	ștampila	Alegeri	24.02.2019.	

• SV	42/2	Cantemir,	Cantemir.	SV	nu	s-a	închis	la	ora	21:00	deoarece	urna	mobilă	nu	a	ajuns.	
Președintele	BESV	a	cerut	permisiunea	și	a	anunțat	că	SV	se	va	închide	mai	târziu.	

• SV	40/33,	Cimișlia,	Ivanovca.	La	ora	16:55	a	fost	raportată	întreruperea	energiei	electrice	
pe	o	perioadă	de	aprox.	10	minute.	

• SV	32/8,	Chișinău,	Bubuieci.	În	jurul	orei	16:50	un	alegător	a	găsit	ștampila	din	cabina	de	
vot	deteriorată,	cu	siliconul	înlăturat.	Președintele	BESV	a	consemnat	acest	fapt	și	a	blocat	
votarea	în	cabina	de	vot	respectivă.	

• SV	24/4	Chișinău,	Botanica.	Un	alegător	a	venit	cu	fișa	de	însoțire	șifonată	și	nu	i	s-a	permis	
să	voteze	pentru	că	nu	putea	pune	ștampila	Votat.	

• SV	 12/21,	 Sîngerei,	 Brejeni.	 La	 ora	 09:09,	 un	 alegător	 dintr-o	 altă	 circumscripție	
uninominală,	 s-a	 apropiat	 pentru	 a	 vota	 în	 baza	 certificatului	 cu	 drept	 de	 vot	 (pentru	
circumscripția	națională).	Din	considerente	neclare,	președintele	BESV	a	permis	persoanei	
vizate	să	voteze	inclusiv	și	pe	circumscripția	uninominală.	

• SV	14/33,	Telenești,	Inești.	La	ora	15:20,	președintele	BESV	a	fost	anunțat	că	buletinele	de	
vot	 pentru	 referendum	 trebuie	 să	 fie	 oferite	 alegătorilor	 obligatoriu.	 În	 rezultat,	 între	
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observatori	și	membrii	BESV	s-a	iscat	o	ceartă.	Unii	alegători	iau	buletinele	de	la	referendum	
și	pleacă	cu	ele.	

• SV	40/1,	Cimișlia,	Cimișlia.	SV	nu	s-a	închis	pentru	ca	nu	a	venit	urna	mobila,	s-a	prelungit	
cu	2	ore.	OTS	a	comunicat	că	urna	mobilă	s-a	reținut	la	un	spital	unde	erau	mulți	alegători.	

• SV	26/24,	Chișinău,	Centru.	La	ora	17:30,	la	SV	a	venit	o	ambulanță	cu	o	brigadă	de	medici,	
aceștia	menționând	că	au	fost	chemați.	Nimeni	din	SV	nu	a	confirmat	că	a	chemat	ambulanța.	
După	5	minute,	aceștia	au	plecat.	

• SV	26/26,	Chișinău,	Centru.	La	ora	18:00,	 s-a	constatat	 că	a	 fost	 înregistrată	o	 cerere	de	
votare	 la	 locul	aflării	pentru	un	alegător.	La	deplasarea	cu	urna	mobilă	 la	 fața	 locului	s-a	
dovedit	că	solicitantul	nu	locuiește	la	adresa	respectivă	de	3	ani	de	zile.	

• SV	19/36	 Ivancea,	Moldovata	Nouă,	Roghi.	 Un	 alegător	 nu	 a	 trecut	 pe	 la	 operatorii	 SIAS	
Alegeri,	astfel	s-au	creat	dificultăți	în	procesarea	ulterioară	a	datelor.	Președintele	BESV	a	
contactat	responsabilul	de	la	CEC	și	a	raportat	datele	de	identificare	a	persoanei	care	lipsea.	

• SV	 21/13	 Criuleni,	 Coșnița	 –	 Est.	La	 15:45	 un	 alegător	 a	 votat	 cu	 Pașaportul	 Biometric	
(intrare-ieșire).	După	ce	a	votat,	președintele	BESV	și-a	dat	seama	că	nu	avea	voie	să	voteze.	
Dar	alegătorul	deja	a	votat,	a	pus	buletinele	în	urnele	de	vot	și	a	plecat.	

• SV	23/14	Chișinău,	Botanica.	La	18:30,	energia	electrică	a	fost	sistată	pentru	aprox.	o	oră.	
Procesul	electoral	nu	a	fost	întrerupt.	

• SV	9/2,	Bălți.	La	ora	17:12	în	SV	a	venit	un	student	și	avea	la	sine	doar	buletinul	de	identitate	
și	permisul	de	intrare	la	bibliotecă.	Președintele	BESV	i-a	permis	să	voteze	în	baza	acestor	
două	acte,	argumentând	că	oricum	permisul	de	intrare	la	bibliotecă	demonstrează	că	acesta	
este	student.	

	

7.	Fraude	specifice	unor	circumscripții	uninominale	

a)	Circumscripția	nr.5,	or.Glodeni:	

• Partidul	Șor	și	PDM	au	oferit	pomeni	electorale	în	schimbul	voturilor.	Aceleași	2	partide	
au	instalat	la	fiecare	secție	de	votare	bannere	și	corturi	fără	a	avea	pentru	aceasta	o	autorizație	
din	partea	primăriei.		

• Primarii	PD-ului	 împărțeau	pliante	 fără	ca	banii	pentru	confecționarea	acestora	să	 fie	
declarați	oficial	la	CEC.	

• Agitatorii	și	observatorii	din	partea	Partidului	Șor,	din	partea	PD	și	PSRM	au	fost	plătiți	
pentru	ziua	de	24	februarie,	iar	banii	nu	au	fost	reflectați	în	rapoartele	financiare	ale	acestor	
partide.	
	

b)	Circumscripția	nr.38,	or.Hâncești:	

• În	 data	 de	 24.02.2019	 de	 către	 reprezentanţii	 şi	 observatorii	 B.E.	 “ACUM	 DA	 PAS”,	
prezenţi	la	sediile	BESV	nr.2	şi	nr.4	mun.	Hînceşti,	a	fost	atestată	participarea	la	votare,	care	iese	
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din	 comun,	 cu	 actul	 de	 identitate	 provizoriu	 (formularul	 nr.9),	 a	 unor	 cetăţeni	 originari	 din	
raionul	Orhei	şi	Cimişlia	şi	care,	din	informaţie	neverificată,	aveau	reşedinţa	provizorie	în	două	
locaţii	 din	 străzile	 Luca	 Caragiale	 şi	 Sf.Maria	 din	 mun.	 Hânceşti.	 Preşedinţii	 BESV	 (după	
consultarea	telefonică	cu	CECEU	nr.38,	mun.	Hânceşti)	au	refuzat	să	ofere	informaţia	privind	
numărul	acestor	cazuri	şi	data	la	care	au	fost	perfectate	actele	privind	reşedinţa	provizorie.	S-a	
constatat,	într-un	final,	că	într-o	casă	părăsită,	situată	pe	str.	Ion	Luca	Caragiale	1,	la	21.02.2019	
au	fost	perfectate	vize	de	reşedințe	provizorii	la	mai	multe	persoane	din	Orhei;	dintre	acestea,	
10	 (zece)	 persoane	 au	 votat	 la	 secția	 de	 votare	 38/4	 pe	 liste	 suplimentare.	Analogic	 s-a	
întâmplat	şi	pe	adresa,	strada	Sf.	Maria	12	-	la	24.02.2019,	6	(şase)	persoane	au	„votat”	la	secția	
de	votare	38/2	pe	liste	suplimentare;	unul	din	aceste	persoane	este	Dadojanov	Maxim	din	Orhei	
(din	spusele	dânsului),	tot	el	comunicând	că	marți,	26.02.2019,	viza	provizorie	va	fi	retrasă.	

• A	fost	atestată	o	activitate	 intensă,	care	derogă	vădit	de	 la	 fluxul	obişnuit	cotidian,	de	
transportul	rutier	în	regim	de	taxi.	Atît	din	discuţiile	întreţinute	cu	şoferii	de	taxi	şi	cu	mai	mulţi	
locuitori	 ai	 municipiului	 Hînceşti,	 cât	 şi	 din	 observaţiile	 directe,	 s-a	 constatat	 că	 are	 loc	
efectuarea	transportării	organizate,	cu	titlu	gratuit,	a	alegătorilor	prin	intermediul	transportului	
rutier	în	regim	de	taxi.	Transportarea	alegătorilor	la	secţiile	de	vot	a	avut	loc	preponderent	cu	
automobilele	 serviciului	 de	 taxi	 777,	 dar	 şi	 cu	 alte	 unităţi	 de	 transport.	 	 Transportarea	
respectivă	 a	 fost	 organizată	 în	 beneficiul	 Partidului	 Democrat	 din	 Moldova,	 inclusiv	 a	
concurentului	 electoral	 pe	 circumscripţia	 uninominală	 Hînceşti	 nr.38	 pentru	 alegerile	
parlamentare	din	24	februarie	2019,	Alexandru	Botnari.	

• Transportarea	 organizată	 a	 alegătorilor	 la	 secţiile	 de	 vot	 a	 avut	 loc	 şi	 în	 s.Logăneşti,	
aceasta	fiind	efectuată	atît	de	către	concurentul	electoral	PSRM,	cât	şi	de	cel	al	PDM.	

• În	com.	Cotul	Morii,	primăriţa	localităţii,	Guştiuc	Lucia,	împreună	cu	membrii	OL	a	PDM	
s-au	poziţionat	 la	 intrarea	 în	 secţia	de	votare,	 alcătuind	un	coridor	uman	prin	 care	urma	să	
treacă	toţi	alegătorii	şi	exercitând,	astfel,	presiuni	ilicite	asupra	acestora	în	vederea	acordării	
votului	 lor	 pentru	 Partidului	 Democrat	 din	 Moldova,	 inclusiv	 a	 concurentului	 electoral	 pe	
circumscripţia	uninominală	Hînceşti	nr.38	pentru	alegerile	parlamentare	din	24	februarie	2019,	
Alexandru	Botnari.	

• Consiliul	 electoral	 Hâncești,	 pe	 24	 februarie,	 a	 acceptat,	 pe	 ultima	 sută	 de	 metri,	
propunerea	primăriei	de	a	modifica	hotarele	secțiilor	de	votare.	Ca	urmare,	oamenii	veneau	la	
votare	acolo	unde	au	votat	dintotdeauna,	iar	când	vedeau	că	secția	lor	nu	este	acolo,	fie	plecau	
acasă,	 fie	 erau	preluați	de	oamenii	 regimului,	care-i	duceau	 la	 cealaltă	 secție	 și	 între	 timp	 îi	
prelucrau	pentru	a	vota	PD.	
	

c)	Circumscripția	nr.12,	or.	Sângerei:	

• SV	Pepeni	-	coruperea	alegătorilor	prin	servirea	lor	cu	băuturi	alcoolice	sub	coordonarea	
medicului-șef	(Malcoci	Vasile).	Oamenii	erau	aduși	organizat	sub	pretextul	că	vor	fi	hrăniți	după	
votare.	Primeau	un	ecuson	cu	care	mergeau	la	magazinul	Cooperativei	de	Consum.	

• Unul	dintre	membrii	biroului	electoral	al	secției	de	votare	Copăceni	(Boris	Grăjdieru)	
făcea	agitație	electorală	în	favoarea	Partidului	Democrat.	
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• Chiar	 la	 intrarea	 în	 secția	 de	 votare	 din	 Copăceni	 la	 8:30,	 reprezentanta	 PSRM	 făcea	
agitație	(împărțea	pliante)	chiar	în	holul	casei	de	cultură	(trecut	de	locul	unde	era	inscripția	cu	
numărul	circumscripției	și	a	secției	de	votare).	

• În	satul	Mihailovca,	la	50	de	metri	de	secția	de	votare	se	ofereau	bani	dacă	persoana	arăta	
poză	că	a	votat	pentru	Șor.	Acest	 lucru	a	 fost	surprins	chiar	de	membrii	biroului	electoral	și	
faptul	coruperii	a	fost	recunoscut	în	fața	acestora.	Camerele	video	pot	demonstra	asta.	

• Președintele	 biroului	 din	 Rădoia	 (Clipca	 Ludmila)	 nu	 a	 permis	 observatorilor	 să	 se	
deplaseze,	astfel	încât	să	vadă	tot	ce	se	petrece.	De	multe	ori,	membrii	biroului	arătau	cu	degetul	
către	persoanele	 care	nu	 înțelegeau	cum	se	votează	 la	 acest	 scrutin.	Observatorului	nu	 i	 s-a	
permis	să	filmeze	chiar	dacă	a	înștiințat	președintele	comisiei.	
	

d)	Circumscripția	nr.30,	Chișinău:	

• Înregistrarea	masivă	a	domiciliilor	sau	a	reşedințelor	temporare	în	secțiile:	

a)	30/22	
Nicolae	Milescu	Spătarul	19/4,	ap.	82,	94,	102	–	peste	60	de	persoane	

b)	30/1	

Alecu	Russo	18,	ap.	85	-	25	de	persoane	
c)	30/7		

Petru	Zadnipru	2,	ap.	96	–	40	de	persoane	

Petru	Zadnipru	–	2/2,	ap.	60	–	30	de	persoane	

• Numărarea	incorectă	a	voturilor.	În	secția	de	vot	30/17,	președinta	biroului	electoral	a	
încercat	 să	 falsifice	 rezultatele	 numărării,	 atribuindu-i	 concurentului	 partidului	 democrat	 și	
partidului	un	surplus	de	50	de	voturi.	În	urma	intervenției	observatorului	blocului	ACUM,	prin	
solicitarea	 de	 a	 renumăra	 voturile,	 această	 încercare	 a	 fost	 prevenită,	 însă	 așa	 cum	 atestă	
probele	video	și	foto	aceasta	nu	a	fost	o	eroare	de	calcul,	ci	o	încercare	organizată	de	a	falsifica	
rezultatele	în	această	secție	de	vot.	În	concluzie,	analizând	toate	evenimentele	petrecute	în	ziua	
alegerilor	 în	 această	 secție,	 constatăm	 că	 acțiunile	 a	 cel	 putin	 3	 membri	 BESV	 au	 fost	
premeditate	și	anterior	planificate,	în	mod	organizat	de	președinta	secției	de	vot.	

	

e)	Circumscripția	nr.33,	Chișinău:	

• După	ce	în	cadrul	campaniei	electorale	întâlnirile	lui	Andrei	Năstase	cu	oamenii	au	fost	
perturbate	de	grupuri	de	susținători	ai	lui	Constantin	Țuțu,	care	au	sabotat	întrunirile	într-un	
mod	 agresiv,	 provocator,	 insultând	și	 vociferând	 impertinent,	 punând	 în	 pericol	 integritatea	
fizică	 și	morală	 a	 celor	 prezenți,	 pe	 24	 februarie,	 în	 ziua	 alegerilor,	 aceiași	 indivizi	mituiesc	
electoratul	chiar	de	la	deschiderea	secțiilor	de	vot	din	circumscripție.	Indivizii	lui	Țuțu	își	aduc	
votanții	cu	transport	bine	organizat	la	secțiile	de	votare	și	îi	așteaptă,	verificând	poza	buletinului	
de	vot.	Oamenii	sunt	plătiți	în	cazul	în	care	au	votat	„corect”	și	li	se	propun	băuturi	alcoolice,	
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după	cum	se	atestă	și	prin	fotografia	anexată,	fapte	ce	au	fost	suficient	documentate	și	pe	rețelele	
de	socializare.	

• La	mai	multe	secții	de	votare,	pe	parcursul	a	diferite	intervale	de	timp	a	lipsit	semnalul	
de	 internet,	acesta	a	 fost	chiar	bruiat,	atare	 incidente	s-au	 înregistrat	 în	secțiile	33/7,	33/13,	
33/14,	33/15,	secții	 în	 care	nu	a	 fost	 internet	 timp	de	 trei	ore.	 În	 tot	 acest	 interval	de	 timp	
persoanele	nu	erau	incluse	în	programul	automatizat	de	evidență,	iar	mulți	dintre	votanți	au	
fost	înscriși	în	listele	suplimentare.	

• S-a	atestat	înscrierea	unui	număr	exagerat	de	mare	a	persoanelor	la	un	domiciliu,	în	acest	
sens	 trezesc	 suspiciuni	 rezonabile	 adresele:	 str.	 Grenoble	 128/2,	 ap.1	 –	 20	 alegători;	 str.	
Molocanilor	1	–	40	persoane;	str.	Busuiocului	3	–	30	persoane;	str.	Bujorului	57	–	16	persoane,	
ș.a.,	 toți	cu	nume	diferite.	Multe	din	aceste	persoane	 își	 fotografiau	buletinele	de	vot,	ceea	ce	
presupune	că	ei	prezentau	fotografia	cu	votul	aplicat	în	schimbul	unei	remunerări;	

• În	cîteva	localități,	printre	care	or.	Codru	s-a	atestat	un	număr	foarte	mare	de	persoane	
care	au	votat	fiind	incluși	în	listele	suplimentare	–	peste	680	persoane,	motivul	fiind	perfectarea	
vizei	de	domiciliu	în	perioada	15-17	februarie	curent	în	această	localitate.	Atestăm	că	această	
”migrație”	a	persoanelor	date	are	un	caracter	organizat	și,	probabil	s-a	efectuat	în	schimbul	unei	
remunerații	 sau	 constrângeri,	 fapte	 ce	 constituie	 infracțiuni	 și	 necesită	 să	 fie	 investigate	
minuțios.	Totodată,	 la	Băcioi,	 în	cele	6	secții	de	votare	pe	 liste	suplimentare	au	votat	200	de	
persoane,	la	Sângera,	în	5	secții	de	votare,	113	persoane	au	votat	pe	liste	suplimentare,	fiind	
vorba	despre	aceleași	bănuieli	și	suspiciuni.	 În	așa	mod	peste	1200	de	persoane	au	votat	pe	
listele	 suplimentare,	 ceea	 ce	 constituie	 circa	 5%	 din	 persoanele	 ce	 au	 votat	 în	 această	
circumscripție.	Or,	comparativ	cu	alegerile	locale	noi	din	anul	2018,	numărul	persoanelor	ce	au	
votat	pe	liste	suplimentare	a	fost	de	peste	2,5	ori	mai	mare!	

• A	fost	observată	scoaterea	buletinelor	de	vot	din	secția	de	votare,	fiind	create	premisele	
instituirii	 procedeului	 ”carusel”,	 conform	 căruia	 persoanele	 care	 scot	 buletinul	 de	 vot	 cu	
aplicarea	ștampilei	votat	 în	dreptul	concurenților	PD	obțin	remunerare,	 iar	acest	buletin	era	
transmis	altei	persoane.	De	remarcat	că	observatorul	ACUM	a	alergat	după	persoana	care	a	scos	
buletinele	de	vot	din	secția	de	votare	și	a	reușit	să	îl	rețină	o	perioadă	de	timp,	fiind	chemată	
poliția,	doar	că	persoana	a	reușit	să	fugă,	iar	poliția	a	refuzat	să	investigheze	fapta,	indicând	că	
președintele	biroului	electoral	nu	susține	această	solicitare.	

• Au	 fost	 atestate	 cazuri	 concrete	de	mituire	a	 alegătorilor,	 când	 în	 localitatea	Dobruja	
reprezentanții	PD	au	achitat	oamenilor	câte	500	de	lei,	dacă	demonstrează	că	au	votat	pentru	
ei.	

• O	altă	 fraudă	reprobabilă	este	cea	 legată	de	proprietarii	 terenurilor	din	 Întovărășirile	
pomicole.	 Întovărășirile	 pomicole	 nu	 au	 adresă	 poștală,	 fiind	 amplasate	 în	 extravilanul	
localităților	 și	 persoanele	 care	 locuiesc	 acolo	 nu	 au	 vize	 de	 reședință.	 Totuși,	 cu	 câteva	 zile	
înainte	de	scrutin,	proprietarii	de	terenuri	agricole	din	întovărășirile	pomicole	din	suburbiile	
Chișinăului	au	fost	incluși	în	listele	de	bază	în	mod	ilegal!	Asta	s-a	întâmplat	în	comuna	Trușeni	
și	or.	Codru.	Respectiv,	conform	unor	informații,	doar	în	comuna	Trușeni	cifra	ar	depăși	4000	
de	persoane!	A	se	ține	cont	de	faptul	că	toate	aceste	persoane	au	vizele	de	domiciliu/reședință	
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în	 alte	 localități	 din	 Republica	 Moldova,	 ei	 având	 posibilitatea	 să	 voteze	 nemijlocit	 în	
circumscripțiile	electorale	uninominale	la	locul	de	înregistrare.	

	

e)	Circumscripția	nr.42	

• În	mai	multe	localități	rurale	au	votat	pe	liste	suplimentare	peste	415	persoane,	cărora	
le-a	 fost	 perfectat	 domiciliul	 în	 ajunul	 datei	 alegerilor,	 persoane	 ce	 comunicau	 direct	 că	 ei	
trebuie	să	voteze	un	anumit	concurent	cu	trandafiri.	

	

f)	Circumscripția	uninominală	nr.23,	Chișinău	

• Presedintele	SV	 le	cerea	membrilor	BESV	să	semneze	 în	alb	procesele	verbale.	Ex.	SV	
23/4,	SV	23/21.	

• Procesul	 verbal	 a	 fost	 întocmit,	 semnat	 fără	 a	 indica	 nr	 total	 de	 buletine	 valabil	
exprimate.		

• In	secțiile	de	votare	23/1,	23/2	simpatizanții	partidului	Șor	și	PSRM	au	introdus	și	plasat	
în	incinta	SV,	pliante	cu	informație	politică.	

• În	SV	23/14	s-a	stins	lumina	la	18:35-18:40	pentru	o	durată	mai	mare	de	40	min.	S-a	
făcut	coadă	de	cca	50-70	persoane.	

• În	SV	23/27,	buletinul	în	care	era	plasată	ștampila	pe	doi	candidați	concomitent,	deși	este	
nul	conform	legislației,	la	cererea	membrului	BESV	de	a-l	declara	nul,	el	totuși	a	fost	acordat	lui	
Șor.	

• În	SV	23/7,	au	fost	"uitate"	de	mai	multe	ori	buletine	de	vot.	Membrul	nostru	BESV	le-a	
gasit,	le-a	anulat.	

• In	 câteva	 secții	 de	 votare	 președinții	 au	 "eliberat"	 membrii	 BESV	 din	 funcție,	 fără	 a	
anunța	pe	cel	care	l-a	delegat	(PLDM)	pentru	a-l	înlocui.	ex.	sv	23/9,	23/20.	

• Membrii	BESV	eliberau	buletine	pentru	ambele	scrutine,	fără	a	întreba	dacă	doresc	să	
participe	la	referendum,	iar	după	ce	au	semnat,	alegătorii	deja	erau	nevoiți	să	participe.	

• Aducerea	organizata	la	SV	23/3	a	soldaților	în	termen	din	unitatea	din	preajmă.		

g)	Circumscripția	15,	or.Călărași	

• Turism	 electoral	 (Partidul	 Șor)	 cu	 taxiuri	 pentru	 cei	 care	 au	 votat	 pentru	 ei	 în	 toate	
secțiile	de	vot.	Asta	poate	fi	interpretat	drept	corupere	a	electoratului.	

• Peste	100	de	locuitori	din	Sadova	au	obținut	domiciliu	la	Călărași	ca	să	voteze	în	alegerile	
din	circumscripția	nr.15.	

• În	Dereneu,	au	fost	oferite	torbe	cu	cadouri	pentru	cei	care	voteaza	pentru	Șor.	

• Primarii	și	alți	funcționari	publici	au	fost	folosiți	ca	factori	de	intimidare	pentru	alegători	
–	la	intrarea	în	secțiile	de	vot,	se	făceau	așa	numitele	”coridoare”	din	funcționarii	PD-ului	pe	care	
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alegătorii	(de	multe	ori,	angajați	ai	sistemului	public)	nu	le	puteau	evita,	fiind	astfel	îndemnați	
forțat	de	a	vota	PD-ul.	

• Au	fost	rupte	afișele	ACUM	fără	ca	poliția	să	intervină	și	să	sancționeze.	

• Cadouri	electorale	distribuite	pe	parcursul	concertelor	organizate	în	diverse	sate	și	orașe	
de	către	candidatul	I.Șor	(Călărași,	Bahmut,	Țibirica,	Hoginești,	Hârjauca,	Rădeni,	Hirova,	Bușila,	
Pârlița).	

• Turismul	electoral	s-a	concretizat	și	prin	folosirea	în	exces	a	automobilelor	pe	parcursul	
zilei	de	24	februrie	de	către	candidatul	I.Șor.	Aproape	în	toate	secțiile	electorale	din	or.Călărași,	
precum	și	în	aproape	toate	localitățile	din	apropierea	orașului	Orhei.	

• Folosirea	 resurselor	 administrative	 (pădurari)	 de	 către	 PD	 pentru	 organizarea	
turismului	electoral	în	majoritatea	localităților	din	preajma	ocolului	silvic	Ungheni	și	Călărași.		

• Folosirea	 alcoolului	 și	meselor	 de	mulțumire	 (frigărui)	 de	 către	 antreprenorii	 afiliați	
Partidului	Democrat	pentru	alegătorii	care	au	votat	 în	 favoarea	PD	(ex.	 localitățile:	Cornești,	
Dereneu,	Hirova).	

• Prezența	poliției	și	primarului	în	fața	secțiilor	de	vot	(Pârlița,	Cornova,	Sipoteni,	Călărași,	
etc.)	ca	factor	de	intimidare	și	de	influențare	a	voturilor	alegătorilor.	

• Utilizarea	 plăților	 restante	 la	 unele	 fabrici	 de	 vin	 din	 Călărași	 (Vălcineț)	 pentru	
mobilizarea	oamenilor	din	regiune	la	întâlnirea	cu	candidatul	PD,	Ciubuc,	sub	pretextul	că	dacă	
vor	participa	 la	 întâlnire	 li	 se	va	onora	plata	 restantă,	 iar	dacă	nu	atunci	vor	 fi	 lipsiți	de	ea.	
Această	metodă	de	mobilizare	la	întâlniri	a	fost	folosită	la	Vălcineț,	Temeleuți,	Sipoteni,	Călărași,	
Nișcani	și	Onișcani.			

	

h)	Circumscripția	uninominală	nr.31,	Chișinău	

• SV		31/1:	

- Liste	eronate.	Cel	puțin	5	 cazuri	 (total	 vreo	30	de	votanți)	 când	 în	 apartamente	 erau	
înscrise	persoane	care	nu	locuiesc	în	aceste	apartamente.		

- Un	domn	s-a	prefăcut	că	nu	vede	și	a	rugat	să	fie	însoțit	în	cabina	de	vot	cu	doamna	cu	
care	a	venit.	Doamna	i-a	indicat	unde	să	voteze.	

• La	SV	31/2	s-a	refuzat	înmânarea	procesului	verbal	membrului	BESV.	

• La	 SV	 31/6,	membrii	 secției	 de	 votare	 insistau	 ca	 cetățenii	 să	 ia	 și	 buletinele	 pentru	
referendum,	 indicându-le	 să	 semneze	 în	 ambele	 liste,	 și	 doar	 după	 ce	 oamenii	 au	 semnat	 le	
spuneau	pentru	ce	semnau	și	le	înmânau	4	buletine.	

• La	SV	31/7,	Observatorul	din	partea	partidului	ȘOR	făcea	agitație	electorală	în	faţa	secției	
de	votare,	după	care	intra	în	secția	de	votare	și	„monitoriza”	procesul	de	votare,	după	care	ieșea	
în	 faţa	 secției	 și	 făcea	 agitație.	 La	 somația	 observatorului,	 Președintele	 BESV	 a	 refuzat	 să	
intervină,	spunând	că	este	permisă	agitația.	
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• La	SV	31/8	și	31/9,	în	faţa	secției	de	vot	(la	intrarea	în	curtea	școlii)	2	mese	și	2	banere	
ale	Partidului	ȘOR.	La	somația	de	a	prezenta	autorizația	Primăriei	privind	instalrea	mesei	au	
refuzat	să	o	facă.	Serviciul	112	a	refuzat	să	intervină.	Doar	după	intervenția	polițistului		de	sector	
au	ascuns	mesele	și	banerele.	

• La	SV	31/15	s-a	refuzat	înmânarea	procesului	verbal	membrului	BESV.	

• La	SV	31/21:	

- Cel	puțin	o	persoană	a	votat	pe	listă	suplimentară,	nefiind	în	baza	de	date	electronică	sau	
în	listele	electorale,	însă	pe	fișa	de	însoțire	a	buletinului	era	indicată	o	adresă	din	secția	
dată	de	votare.		

- Cel	 puțin	 5	 pensionari	 au	 venit	 pe	 rând	 însoțiți	 de	 aceeași	 persoană	 și	 au	 solicitat	
asistența	acestuia	la	cabina	de	vot,	pe	motiv	că	nu	văd	bine	textul.	

• La	SV	31/22,	membrii	secției	de	votare	 insistau	ca	cetățenii	să	 ia	și	buletinele	pentru	
referendum,	 indicându-le	 să	 semneze	 în	 ambele	 liste,	 și	 doar	 după	 ce	 oamenii	 au	 semnat	 le	
spuneau	pentru	ce	semnau		și	le	înmânau	4	buletine.	

	

i)	Circumscripția	uninominală	nr.25,	Chișinău	

• SV25/25	observatorul	din	partea	partidului	politic	Partidul	Democrat	a	părăsit	incinta	
secției	de	votare	de	mai	multe	ori,	făcând	agitație	electorală	în	afara	secției	de	votare	și	însoțind	
alegătorii		către	mașina	Partidului	Democrat	ce	repartiza	trandafiri,	dupa	care	conducea	aceiași	
alegători	și	către	o	altă	mașină.	

• SV25/19,	 observatorul	 din	 partea	 partidului	 politic	 Partidul	Nostru,	 avea	 la	 sine	mai	
multe	elemente	ce	conțineau	simbolica	acestui	partid.	

	

j)	Circumscripția	uninominală	nr.39,	Sărata	Galbenă	

• Transportarea	alegătorilor	-	PD,	Șor,	PSRM	-	la	secția	de	votare.		

• Coruperea	alegătorilor	și	utilizarea	resurselor	administrative.		

• Reprezentanții	 lui	 	 Șor	 au	mituit	 slujitorii	 bisericilor	 cu	 10.000	 lei	 și	 au	 cerut	 să	 fie	
încheiat	un	acord	de	colaborare.		

• Cu	 urnele	 de	 votare	 s-au	 deplasat	 doar	 reprezentanții	 PD,	 motivând	 că	 cine	 vrea	 să	
meargă	să-și	găsească	mașină	(Caracui,	Negrea	etc.).		

• Primarii	PD	urmăreau	cine	vine	la	vot	și	îi	agitau	sa	voteze	pentru	PDM.		

• In	preajma	secțiilor	de	votare	s-au	aflat	toată	ziua	agitatorii	celor	3	partide,	care	agitau	
pentru	PD,	PSRM,	Șor.	
	

k)	Circumscripția	uninominală	nr.20,	or.Strășeni	
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• Folosirea	abuzivă	a	resurselor	administrative	de	catre	Filip	pe	tot	parcursul	zilei.	

• Condiții	improprii	de	desfășurare	a	alegerilor	în	secția	de	votare	din	incinta	Gospodăriei	
Comunale,	care	dispune	de	un	spațiu	foarte	mic.	

• În	ziua	alegerilor,	primarul	din	s.	Peresecina,	folosind	rețeua	de	radio	din	sat,	cel	puțin	
de	3	ori,	a	ieșit	în	emisie	directă	cu	mesaje	de	discreditare	la	adresa	copreședinților	B.E.	ACUM.	

• În	sectia	de	vot	Zamcioji,	președintele	biroului	a	fost	aleasă	consilierul	PD	din	localitate,	
lucru	contrar	legislației	electorale.		

• În	urma	întîlnirii	electorale	a	candidatului	P.	Filip	în	s.	Sireți,	dna	Ana	Pruteanu	a	adresat	
o	 întrebare	cu	privire	 la	așa	numita	reformă	de	majorare	a	pensiilor.	 In	ziua	urmatoare,	dna	
Pruteanu	a	fost	concediată	din	funcția	de	asistent	social.		

• În	localitatea	Sireți,	a	fost	un	caz	de	vandalizare	a	unui	panou	a	candidatului	PD	Pavel	
Filip;	urmare	a	acestui	fapt,	poliția,	fără	probe,	a	șantajat	4	tineri	din	localitate.		

	
l)	Circumscripția	Anenii	Noi	

• Observatorului	ACUM,	Simion	Brînza	din	Varnița,	i	s-a	interzis	accesul	la	listele	electorale	
pentru	a	fi	verificate	la	BESV	38.		

• La	23.09.2019,	la	BESV	3,	or.	Anenii	Noi,	în	unul	din	pachetele	cu	buletine,	lipseau	500	de	
buletine.	În	aceeași	seară	buletinele	lipsă	au	fost	aduse	la	BESV.	Fapt	raportat	de	membrul	BESV	
Caraman	Dumitru.	

• Observatorul	ACUM	la	Anenii	Noi,	la	BESV	nr.	9		din	Bulboaca,	a	documentat	video	și	a	
depus	în	scris	sesizare	privind	transportarea	organizată	a	alegătorilor	de	către	activiștii	PDM.		

• Observatorii	 ACUM,	 Emil	 Danilov	 și	 Lungu	 Valentina,	 au	 sesizat	 în	 scris	 BESV	 Gura	
Bîcului	și	BESV	48/15	despre	faptul	că	alegătorii	din	Transnistria	sunt	aduși	organizat	în	sat	la	
vot	-	3	sesizări.	

• Sesizări	și	plângeri	de	corupere	a	electoratului.	

	
m)	Circumscripția	uninominală	nr.40,	or.Cimișlia	

• În	SV	nr.40/21	s.	Bașcalia,	Basarabeasca,	a	fost	o	tentativa	de	fraudare	a	alegerilor	prin	
participarea	la	vot	a	unei	persoane	terțe	cu	fișa	altei	persoane.	Acest	lucru	era	cât	pe	ce	să	fie	
acceptat	 de	 către	 Biroul	 electoral,	 însă,	 grație	 observatorilor,	 votarea	 a	 fost	 oprită.	 A	 fost	
chemată	poliția.	Acest	fapt	este	confirmat	prin	probe	foto,	dar	și	de	către	ceilalți	observatori.	
Deși	a	fost	depusă	o	sesizare	pe	acest	caz,	Biroul	electoral	a	refuzat	să	primească	sesizarea.	Prin	
răspunsul	CEC	nr.416	din	26	februarie	2019,	s-a	comunicat	că	sesizarea	a	fost	transmisă	după	
competență	Inspectoratului	General	de	Poliție.	

• SV	nr.40/1:	
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- În	mod	nejustificat	și	cu	încălcarea	cadrului	normativ	adoptat	de	CEC	a	fost	prelungit	cu	
2	ore	programul	de	lucru	al	secției	de	votare	nr.40/1.	Motivul	invocat	de	prelungire	a	
programului	secției	de	votare	este	că	nu	a	fost	adusă	la	secția	de	votare	urna	mobilă.	Însă	
un	 atare	 temei	 nu	 se	 regăsește	 în	 prevederile	 pct	 .62	 al	 Regulamentului	 privind	
activitatea	 birourilor	 electorale	 ale	 secțiilor	 de	 votare.	 Pe	 acest	 caz	 a	 fost	 depusă	 o	
contestație,	pe	24	februarie	2019,	pe	Biroul	electoral	nr.	40/1	la	Consiliul	Electoral	de	
Circumscripție	(transmisă	prin	poștă	electronică)	cu	solicitarea	de	a	constata	încălcarea	
prevederilor	 Codului	 electoral	 și	 ale	 Regulamentului	 privind	 activitatea	 birourilor	
electorale	 ale	 secțiilor	 de	 votare,	 precum	și	 a	declara	 ca	 fiind	 ilegale	 toate	 acțiuniule	
Biroului	electoral	efectuate	dupa	ora	21.00.	

- A	fost	 încălcată	procedura	de	deschidere	a	secției	de	vot	 -	au	 fost	aduse	buletine	 	din	
localul	 primăriei	 de	 o	 singură	 persoană,	 fară	 membrii	 comisiei,	 observatori,	 localul	
Primăriei	aflîndu-se	la	1	km	de	la	secția	de	vot.	La	sosire,	a	refuzat	numărarea	buletinelor	
de	vot,	fapt	ce	nu	exclude	sustragerea	unor	buletine.	Pe	acest	caz,	a	fost	depusă	o	sesizare	
de	către	observatorul	Antoci	Victor.	

- A	fost	încălcată	procedura	de	vot	cu	urna	mobilă,	prin	faptul	că	la	ora	15:00,	Președintele	
Biroului	 a	 refuzat	 	 sa	 prezinte	 observatorilor	 numerele	 buletinelor	 de	 vot	 	 care	 s-au	
ridicat	pentru	urna	mobilă,	nu	a	fost	perfectat	și	prezentat	nici	procesul-verbal	în	care	să	
fie	 indicate	 numărul	 de	 buletine	 ridicate.	 Astfel,	 au	 fost	 încălcate	 pct.	 10,	 11,	 12	 din	
Instrucţiunea	cu	privire	la	procedura	de	vot	cu	urna	mobilă,	aprobată	prin	hot.	CEC	nr.	
3391	din	30	iulie	2010.	Pe	acest	caz,	observatorul	Barbacari	Victor	a	depus	o	sesizare.	

- În	aceeași	SV	nr.	40/1,	în	ziua	alegerilor	a	fost	încălcată	procedura	de	vot	cu	urna	mobilă	
-	observatorul,	deplasându-se	la	domiciliul	unui	alegător,	a	văzut	cum	o	persoană	străină	
a	luat	mâna	alegătorului	aflat	în	comă	și	a	aplicat	ștampila	în	buletin.	Astfel,	a	fost	încălcat	
pct.	10,	11	și	12	din	Instrucţiunea	cu	privire	la	procedura	de	vot	cu	urna	mobilă,	aprobată	
prin	hot.	CEC	nr.	3391	din	30	iulie	2010.	Observatorul	Barbacari	Victor	a	depus	o	sesizare	
pe	acest	caz.		

- Deși	și-a	închis	activitatea	la	ora	23.00,	numărarea	buletinelor	a	durat	până	la	ora	6.00	
dimineața.	Din	spusele	observatorului,	în	incinta	secției	era	un	observator	PD	care	avea	
acces	la	baza	de	date	CEC	și	îi	raporta	mereu	lui	D.Diacov.	Tot	observatorul	în	discuție	a	
menționat	că	D.Diacov,	după	numărul	de	votanți,	era	cu	mult	în	urmă	decât	candidatul	
PSRM	și	a	Blocului	ACUM	și,	brusc,	după	ora	21.00	a	ieșit	pe	primul	loc,	fapt	ce	a	trezit	
nedumerirea	observatorilor.	

- După	ora	21.00,	s-au	deconectat	calculatoarele	pentru	15-20	de	minute,	deși	se	anunțase	
deja	prelungirea	programului.	După	ora	23.00,	 când	secția	 era	 închisă	au	 intrat	două	
persoane	dubioase,	îmbracate	în	paltoane	largi,	i-au	speriat	pe	toți	cei	aflați	în	secție,	dar	
în	ce	mod	au	pătruns	acestea,	observatorul	nu	a	fost	foarte	explicit.	

- Membrii	secției	de	votare	au	plecat	cu	urna	mobilă	 la	ora	15.00,	dar	au	revenit	 la	ora	
23.00.	În	plus,	în	listă	erau	doar	15	persoane,	dar	au	fost	luate	300	de	buletine	și	200	de	
buletine	pentru	referendum.	Din	procesul-verbal	al	procedurii	de	votare	cu	urna	mobilă,	
rezultă	că	au	votat	doar	15	persoane.	În	condițiile	în	care	au	votat	doar	15	persoane,	nu	
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este	clar	de	ce	a	fost	nevoie	de	așa	o	perioadă	lună	pentru	aceasta	(de	la	15.00	până	la	
23.00).		

• La	SV	nr.	40/22:	

- A	fost	încălcată	procedura	de	vot	pentru	urna	mobilă	și	influențat	votul.	Deplasându-se	
cu	urna	mobilă	la	alegătorul	Catana	Vera,	observatorul	Catana	Victor	a	văzut	că	la	poartă	
se	afla	asistentul	social	Catana	Maria,	care	avea	în	mână	buletinul	lui	Catana	Vera	(nu	au	
grad	de	rudenie).	A	auzit	cum	Catana	Maria		îi	vorbea	lui	Catana	Vera	să	nu	uite	că	i-a	
acordat	ajutor	material.	Observatorul	Catana	Victor	a	depus	o	sesizare	pe	acest	caz.		

- La	aceeași	secție	de	votare:	a)	a	fost	încălcată	procedura	de	deschidere	a	secției	de	vot	
manifestată	prin	faptul	că	nu	au	fost	prezentate	ștampilele,	doar	a	fost	vociferat	numărul	
lor,	de	asemenea	lipseau	indicatoarele	secției	de	votare;	b)	a	fost	încălcată	și	procedura	
de	instalare	a	camerelor	de	luat	vederi,	acestea	fiind	instalate	în	așa	fel	încât	se	vedea	
fața	 alegătorului;	 c)	 safeul	 a	 fost	 deschis	 și	 scoase	 sigiliile	 în	 lipsa	 observatorilor.	
Observatorul	Catana	Victor	a	depus	o	sesizare	pe	acest	caz.	

- Primarul	sat.	Carabetovca,	membru	PD,	făcea	agitație	la	o	distanță	de	2	metri	de	secția	
de	vot,	iar	în	cabina	de	vot	pe	la	ora	8:30	a	fost	depistat	modelul	buletinului	de	vot	cu	
ștampila	votat	pentru	PD.	Persoana	care	a	fost	observată	ieșind	din	cabina	de	vot	a	fost	
stopată,	iar	în	buzunarul	lui	a	fost	depistat	un	alt	model	al	buletinului	de	vot	cu	ștampila	
aplicată	în	dreptul	PD.	Observatorul	Catana	Victor	a	depus	o	sesizare	pe	acest	caz.	

• La	SV	nr.40/21	s.	Bașcalia	 cet.	Popov	 Ion,	membru	PD,	din	plicul	 ce	 îl	 ținea	 în	mână,	
acorda	sume	de	bani	alegătorilor	în	schimbul	votării	candidatului	PD.	Pe	acest	caz,	a	fost	sesizat	
IGP	 în	 legătură	cu	comiterea	 infracțiunii	prevăzute	de	art.181/1	din	Codul	penal	-	coruperea	
alegătorilor.	

• Procesul-verbal	 privind	 rezultatul	 numărării	 voturilor	 la	 alegerile	 parlamentare	 în	
circumscripția	uninominală	din	SV	nr.40/29	a	conținut	grave	 încălcări	 -	 lipsește	numărul	de	
voturi	 valabil	 exprimat	pentru	 concurenții	 electorali	 înregistrați	 în	buletinul	de	vot,	 lipsește	
numărul	 secției	 de	 votare,	 data	 și	 ora	 întocmirii	 procesului	 verbal;	 respectiv	 a	 fost	 încălcat	
Regulamentul	privind	activitatea	birourilor	electorale	ale	secțiilor	de	votare.	Pe	acest	caz,	pe	25	
februarie	2019,	a	fost	depusă	o	contestație	la	Consiliul	Electoral	de	Circumscripție	(prin	poștă	
electronică).	

• La	SV	nr.40/45,	a	fost	depusă	o	sesizare	privind	coruperea	alegătorilor	de	către	membrii	
PD	prin	oferirea	de	băuturi	spirtoase	înainte	de	a	merge	la	secția	de	vot.	

• La	SV	40/45	a	fost	încălcată	procedura	de	deschidere	și	activitate	a	a	secției	de	vot	prin	
faptul	 că	 la	 deschiderea	 secției	 de	 vot	 au	 fost	menționate	 2	 ștampile,	 pe	 când	 seara	 au	 fost	
anunțate	 5	 (cinci)	 ștampile.	 Totodată,	 observatorului	 i-a	 fost	 retras	 telefonul,	 fiindu-i	 create	
obstacole	în	dreptul	său	de	a	face	foto	și		video.	Pe	acest	caz,	a	fost	depusă	o	sesizare.	

• În	SV	nr.40/22,	a	fost	încălcată	procedura	de	vot	pentru	urna	mobilă	și	influențat	votul.	
Observatorul,	deplasându-se	cu	urna	mobilă	la	alegătorul	Ciobani	Irina	și	Beșleaga	Anastasia,	a	
văzut	că	la	poartă	se	afla	lucratorul	social	Codița	Marina	care	a	influențat.	votul.		Pe	acest	caz,	
observatorul		Catana	Victor	a	depus	o	sesizare.	
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• În	 toate	 secțiile	de	votare,	 a	 avut	 loc	 intimidarea	alegătorilor	prin	 faptul	 că	grupe	de	
susținători	PD,	îmbrăcați	în	scurte	PD,	se	aflau	în	fața	secțiilor	de	votare,	alegătorii,	pentru	a	
intra	în	secție,	treceau	printre	susținătorii	PD,	și	evident,	mulți	dintre	ei	erau	influențați	până	a	
intra	în	SV.		

• Primarii,	membrii	PD	îmbrăcați	în	scurte	PD	au	făcut	agitație,	amenințau	oamenii	din	sat,	
șantajau	că	dacă	nu	vor	vota	PD	nu	vor	mai	vedea	ajutoare	sociale,	și	cu	alte	acțiuni	pe	care	
Primăriile	sunt	obligate	în	virtutea	legii	să	le	execute,	dar	nu	la	discreția	lor.	Prezența	Primarilor	
îmbrăcați	 în	 scurte	 cu	 emblema	 PD	 în	 fața	 secțiilor	 de	 votare,	 cu	 acțiuni	 de	 șantaj	 asupra	
alegătorilor	este	o	formă	evidentă	de	intimidare	și	a	determinat	oamenii	sa	voteze	PD	de	frică.	
Așa	 s-a	 întâmplat	 în	 s.	 Carabetovca,	 r-nul	 Cimișlia,	 unde	 Primarul	 localității	 Bacila	 Serghei,	
membrul	PD,	cu	6	dosare	 la	CAN,	a	 fost	 filmat	cum	lua	modele	de	buletine	din	mașina	sa	cu	
ștampila	votat	PD	și	distribuia	alegătorilor,	la	fel	își	permitea	acțiuni	de	intimidare	a	locuitorilor.	
Tot	în	acest	sat,	de	către	observatorul	Catană	Victor	au	fost	semnalate	cazuri	de	perfectare	a	
documentelor	pentru	diferite	persoane,	plecate	din	sat	de	mult	timp,	ex.	cet.	Malanca	Valeriu	i-
a	 fost	 perfectat	 formularul	 nr.9	 într-o	 oră.	 Observatorul	 mai	 explică,	 că	 șeful	 secției	 de	
pașapoarte	este	membru	PD	și	prin	abuz	și	fraude	a	aplicat	ștampila	pe	fișe,	că	este	locuitor	al	
localității	 respective,	 ulterior	 documentele	 fiind	 nimicite,	 aruncate.	 La	 fel	 observatorul	 a	
semnalat	17	cazuri	de	punere	la	evidență	în	s.	Carabetovca	a	17	persoane,	aduse	din	altă	parte.	
Aceleași	acțiuni	s-au	întâmplat	și	în	s.Sagaidac,	unde	la	fel,	Primarul	este	membru	al	PD;	acesta	
invita	alegătorii	în	Primărie,	unde	pentru	votul	PD	le	oferea	bani.	

• Multe	sesizări	din	partea	cetățenilor	au	 fost	cu	privire	 la	oferirea	de	bani	 în	schimbul	
votului	pentru	PD.	Acest	lucru	s-a	întâmplat	practic	în	toate	localitățile	Circumscripției	40.	Bani	
alegătorilor	au	fost	oferiți	și	de	susținătorii	PSRM	și	Partidul	ȘOR.	

	

m)	Circumscripția	50,	la	vest	de	Republica	Moldova	

• In	ziua	votării,	au	fost	sute	sau	chiar	mii	de	oameni	care	au	venit	la	secțiile	de	votare	si	
nu	si-au	putut	exercita	dreptul	la	vot.	Birourile	electorale	ale	secțiilor	de	votare	le-au	spus	ca	nu	
pot	 vota	 cu	 pașaportul	 expirat,	 dar	 nu	 toate	 birourile	 electorale	 au	 contabilizat	 consecvent	
numărul	de	persoane	care	au	încercat	sa	voteze	cu	pașapoarte	expirate.		Din	datele	colectate	de	
observatorii	Blocului	Acum,	 câteva	exemple	elocvente,	 care	arata	dimensiunea	 	 fenomenului	
sunt:	

o Sectia	de	votare	50/13	Villeneauve-Saints-George	–	circa	400	persoane	
o Sectia	de	votare	50/30	Mestre	50/30	–	217	persoane	
o Sectia	de	votare	50/20	Dublin	–	peste	200	persoane	
o Sectiile	de	votare	50/56	Northampton,	50/54	Londra	–	peste	100	persoane	

Exista	si	numeroase	video	publice	pe	rețelele	de	socializare	care	atesta	cazuri	de	refuz	a	
dreptului	la	vot,	de	ex.	
https://www.facebook.com/groups/327330864290265/permalink/805888973101116/.		

• Mai	multe	birouri	electorale	au	refuzat	sa	primească	contestații	din	partea	alegătorilor	
referitor	 la	 interzicerea	 votării	 cu	 pașapoarte	 expirate,	 în	 special	 în	 prima	 jumătate	 a	 zile.	
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Observatorii	Blocului	Acum	au	atestat	asemenea	situații	in	mai	multe	secții	de	votare,	cum	ar	fi	
Londra,	Mestre,	Milano,	Frankfurt,	Atena,	Verona.	O	dovada	video	despre	 refuzul	de	a	primi	
contestații	la	Milano	poate	fi	găsita	aici:		

https://www.facebook.com/watch/?v=2293827720887432.		

• Birourile	 electorale	 motivau	 refuzul	 de	 a	 primi	 contestații	 prin	 faptul	 ca	 nu	 ține	 de	
competența	 lor,	 direcționând	 alegătorii	 să	 depună	 contestații	 în	 instanța	 de	 judecată.	 La	
insistența	alegătorilor	birourile	electorale	au	început	a	primi	și	înregistra	contestații,	dar	aceste	
contestații	nu	au	fost	reflectate	în	procesele	verbale	emise	de	birourile	electorale.	La	secțiile	de	
votare	din	străinătate	au	fost	înregistrate	numeroase	contestații,	de	exemplu:	

o Secția	de	votare	50/20	Dublin	–	167	contestații	
o Secția	de	votare	50/56	Northampton	–	150	contestații	
o Secția	de	votare	50/54	Londra	–	80	contestații	
o Secția	de	votare	50/11	Paris	–	50	contestații	

	

• Birourile	electorale	au	emis	răspunsuri-model	recomandate	de	CEC,	care	nici	nu	se	referă	
la	 problema	 de	 fond	 invocată	 în	 contestații,	 nici	 nu	 corespunde	 legii.	 Astfel,	 Art.71	 alin.(1)	
propoziția	 a	 doua	 din	 Codul	 electoral:	 ”Depunerea	 cererii	 în	 instanța	 de	 judecată	 trebuie	
precedată	de	contestarea	prealabilă	în	organul	electoral	ierarhic	superior	organului	al	cărui	act	
se	 contestă,	 cu	 excepția	 contestațiilor	 privind	 acțiunile/inacțiunile	 concurenților	 electorali,	
depuse	direct	în	instanța	de	judecată,	și	a	contestațiilor	ce	se	referă	la	exercitarea	dreptului	la	
vot	sau	la	administrarea	alegerilor	depuse	la	biroul	electoral	în	ziua	alegerilor”.	

Mai	mult	ca	atât,	acest	model	de	răspuns	contravine	analizei	 legislației	si	recomandărilor	
oferite	 de	 câteva	 organizații	 din	 societatea	 civila,	 inclusiv	 Centrul	 de	 Resurse	 Juridice	 si	
Asociația	“Adept”.		

Mai	multe	persoane	cu	pașapoarte	expirate	s-au	adresat	 în	 instanța	de	 judecată	pentru	a	
contesta	încălcarea	dreptului	la	vot,	dar	judecata	le-a	respins	ca	fiind	neîntemeiate,	ceea	ce	nu	
corespunde	 legii	 și	 interpretării	oferite	de	Decizia	Curții	 Supreme	de	 Justiție	din	28.11.2014	
(dosarul	nr.3ra-1646/14)26.	

Câteva	contestații	și	răspunsuri	ale	instanței	pot	fi	găsite	aici:	
o https://www.facebook.com/titi.zemba/posts/10216069730808110		
o https://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/168-de-persoane-de-la-dublin-au-

transmis-judecatoriei-chisinau-contestatii-privind-incalcarea-dreptului-la-vot		

Aceste	 acțiuni	 ale	 birourilor	 electorale,	 ale	 Comisiei	 Electorale	 Centrale,	 și	 decizii	 ale	
instanței	de	judecată,	care	în	mod	evident	interpretează	tendențios	legea,	demonstrează	încă	o	
dată	faptul	că	instituțiile	statului	și	instanțele	de	judecată	sunt	capturate	și	subminează	și	mai	
mult	încrederea	cetățenilor	în	stat.	

                                                             
26	http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=15108&fbclid=IwAR21-OWWXfmilxujLjFErSRa5HwzsRG23eo0-
f8j1hPdRaET8MwKdQC6r94		
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• S-au	atestat	numeroase	cazuri	în	care	data	de	naștere	a	persoanei	în	sistemul	electronic	
SIASA	era	greșită	și	avea	deviere	de	o	zi	în	comparație	cu	pașaportul,	spre	exemplu	în	loc	de	
24.02.2000,	aveau	data	de	naștere	23.02.2000.	Observatorii	Blocului	ACUM	au	atestat	zeci	de	
cazuri	 la	 Haga,	 Atena,	 Mestre,	 Verona,	 Londra	 și	 Madrid	 (cel	 puțin	 o	 treime	 din	 alegători).	
Asemenea	cazuri	au	fost	semnalate	și	pe	rețelele	de	socializare:		

https://www.facebook.com/groups/327330864290265/permalink/806522533037760/.	
Toate	persoanele	au	fost	lasate	sa	voteze.	

• La	unele	secții	de	votare	nu	a	funcționat	camera	de	luat	vederi.	

	
7.	Concluzii	ale	misiunii	de	observare	a	alegerilor	OSCE	ODIHR,	precum	și	a	altor	
observatori	internaționali	

O	serie	de	încălcări	au	fost	raportate	și	de	către	misiunile	internaționale	de	observare	a	
alegerilor.	
Conform	misiunii	OSCE/ODIHR,	s-au	constatat	următoarele.	

Încălcări	în	ziua	votului:	

• Au	 existat	 indici	 clari	 de	 cumpărare	 a	 voturilor.	 S-a	 observat,	 pe	 scară	 largă,	
transportarea	cu	autobuze	a	alegătorilor	din	Transnistria,	iar	poliţia	a	iniţiat	măsuri	pentru	a	
investiga	dacă	unii	dintre	aceştia	au	fost	plătiţi	să	voteze.	

• Procesul	 de	 numărare	 a	 fost	 evaluat	 mai	 puţin	 pozitiv,	 odată	 ce	 nu	 întotdeauna	
procedurile	au	fost	respectate,	iar	BEC-le	s-au	confruntat	cu	dificultăţi	în	totalizarea	numerelor	
din	procesele-verbale.	

• Introducerea	 sistemului	 electoral	mixt	 în	 combinaţie	 cu	 desfăşurarea	 concomitentă	 a	
referendumului	în	aceeaşi	zi	a	cauzat	confuzie	în	rândul	unor	alegători,	astfel	încât	observatorii	
MIOA	au	remarcat	în	16	procente	de	formulare	de	observare	că	aceştia	nu	cunoşteau	pe	deplin	
procedurile	de	votare.	Alegătorii	nu	erau	siguri	dacă	pot	să	refuze	buletinele	pentru	referendum.	

• Evaluarea	MIOA	cu	privire	la	procesul	de	numărare	a	fost	mai	puţin	pozitivă,	astfel	că	18	
din	101	proceduri	de	numărare	monitorizate	au	fost	evaluate	negativ,	în	primul	rând	din	cauza	
iregularităţilor	 de	 procedură,	 inclusiv	 cazuri	 când	 membrii	 BEC	 nu	 contabilizau	 buletinele	
nefolosite	şi	semnăturile	din	listele	alegătorilor.	

• În	 25	 de	 cazuri,	 validarea	 buletinelor	 puse	 la	 îndoială	 nu	 a	 fost	 hotărâtă	 prin	 votul	
membrilor	BEC.	

• Deşi	în	majoritatea	BEC-or	reprezentanţii	candidaţilor	şi	observatorii	au	primit	copiile	
proceselor	verbale	cu	rezultate,	acestea	au	fost	publicate	pentru	publicul	larg	în	mai	puţin	de	
jumătate	din	secţiile	monitorizate.	

	

Alte	încălcări	
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• Suspiciuni	privind	presiunile	asupra	angajaţilor	din	sfera	publică.	

• Folosirea	abuzivă	a	resurselor	de	stat.	

• Noul	sistem	electoral	a	fost	adoptat	printr-un	proces	care	a	dus	lipsă	de	dezbateri	sau	
consultări	publice	inclusive.	

• Lacune	cu	privire	 la	utilizarea	activităților	 caritabile	pentru	 finanţarea	 campaniilor	 și	
existența	 fundaţiilor	 afiliate	 partidelor	 politice	 ce	 participă	 în	 alegeri	 și	 sunt	 implicate	 în	
finanţare	prin	donaţii	şi	evenimente.	

• Reglementarea	 insuficientă	 pentru	 abordarea	 concentrării	 proprietăţii	 asupra	
mijloacelor	de	informare	în	masă.	

• Lipsa	de	transparenţă	 în	modul	cum	au	 fost	alocate	secţiile	de	votare	 în	străinătate	a	
contribuit	la	percepţia	precum	că	această	hotărâre	a	fost	luată	din	motive	politice.	

• Introducerea	votului	electoral	mixt	 în	combinare	cu	desfăşurarea	unui	referendum	în	
aceeaşi	zi	au	cauzat	confuzie	în	rândul	unor	alegători	şi	membri	de	comisii.	

• O	serie	de	prevederi,	 inclusiv	 cele	 cu	privire	 la	 jurisdicţia	examinării	 contestaţiilor	 şi	
apelurilor,	cât	şi	cele	privind	colectarea	şi	examinarea	semnăturilor	de	susţinere,	duc	lipsă	de	
claritate,	trăgând	după	sine	o	aplicare	inconsecventă.	

• Poziţionarea	atât	în	buletinul	de	vot	naţional,	cât	şi	în	cel	de	circumscripţie	uninominală	
este	 determinată	 de	 ordinea	 în	 care	 candidaţii	 se	 înregistrează,	 ceea	 ce	 a	 oferit	 un	 avantaj	
partidelor	mai	mari,	 cu	 resurse	mai	bune	 şi	 candidaţilor	 care	apar	pe	poziţii	mai	 ridicate	 în	
buletinul	de	vot.	

• Interlocutorii	 cu	 care	 raportorii	 OSCE	 au	 discutat	 au	 exprimat	 îngrijorări	 specifice	
privind	aşa-numitele	magazine	sociale,	asociate	cu	Ilan	Şor	şi	Partidul	Şor,	care	iniţial	ofereau	
produse	 alimentare	 la	 reducere	 pensionarilor	 şi	 persoanelor	 social-vulnerabile,	 ca	 apoi	 să	
extindă	aplicarea	acestor	reduceri	pentru	oricare	persoană	pe	perioada	electorală.	

• Cu	o	săptămână	 înaintea	alegerilor,	pe	câteva	 site-uri	de	ştiri	din	Moldova	a	apărut	o	
publicitate	Google	 prin	 care	 era	 luat	 în	 batjocură	 blocul	 ACUM.	 Sponsorii	 acestei	 publicităţi	
rămân	a	fi	necunoscuţi.	

• Procesul	de	soluţionare	a	litigiilor	electorale	a	 fost	negativ	afectat	de	confuzia	privind	
organele	în	jurisdicţia	cărora	intră	soluţionarea	contestaţiilor	împotriva	candidaţilor.	În	special,	
este	neclară	jurisdicţia	pentru	examinarea	contestaţiilor	privind	utilizarea	abuzivă	a	resurselor	
de	stat,	dat	fiind	că,	reieşind	din	faptele	enunţate	în	fiecare	contestaţie,	aceasta	poate	fi	depusă	
la	patru	organe	diferite:	CEC,	CECE,	 instanţe	de	 judecată	sau	poliţie.	 În	unele	cazuri,	 lipsa	de	
claritate	privind	 jurisdicţia	pentru	examinarea	contestaţiilor	 împotriva	candidaţilor	a	afectat	
dreptul	la	remediu	efectiv,	stipulat	în	angajamentele	OSCE	şi	alte	standarde	internaţionale.		

• La	situaţia	din	13	februarie,	unica	contestaţie	împotriva	altui	candidat	sau	partid	care	a	
fost	admisă	la	CEC	a	fost	cea	a	Partidului	Liberal	şi	Partidului	Sor	împotriva	PSRM,	referitoare	
la	 implicarea	 Preşedintelui	 în	 campanie.	 CEC	 a	 sancţionat	 PSRM	 cu	 un	 avertisment	 pentru	
utilizarea	resurselor	administrative	ale	Preşedinţiei	şi	a	atenţionat	Preşedintele	că	dumnealui	



 

 114 

Blocul ACUM 

Platforma DA și PAS 

www.acum.md 

nu	trebuie	să	se	 implice	 în	campanie.	PSRM	şi	Preşedintele	au	contestat,	 fără	succes,	această	
hotărâre	la	Curtea	de	Apel	Chişinău	şi	la	Curtea	Supremă	de	Justiţie.	Faptul	că	CEC	a	acceptat	că	
este	de	competenţă	în	această	cauză	este	contrar	hotărârilor	CEC	asupra	cauzelor	anterioare	
precum	 că	 contestaţiile	 împotriva	 candidaţilor,	 inclusiv	 celor	 ce	 indică	 pretinse	 încălcări	 în	
finanţarea	campaniei,	ţin	de	competenţa	instanţelor	de	judecată.	

	

Încălcări	legate	de	mass-media		

• Câţiva	 interlocutori	 ai	 MIOA	 au	 enunţat	 şi	 îngrijorări	 cu	 privire	 la	 riscurile	 pentru	
autonomia	financiară	a	unor	instituţii	media,	reieşind	din	piaţa	limitată	de	publicitate	ce	rezultă	
din	presiunea	comercială	din	partea	a	două	mari	firme	de	publicitate	ce	au	legături	cu	politicieni	
proeminenţi.	

• În	pofida	unei	prevederi	constituţionale,	legea	actuală	privind	accesul	la	informaţii	nu	
asigură	 accesul	 facil	 la	 informaţii	 publice,	 astfel	 încât	 jurnaliştii	 se	 înfruntă	 cu	 tergiversări	
substanţiale	 la	 primirea	 informaţiei	 din	 partea	 surselor	 publice.	 Aceasta	 contravine	
angajamentelor	OSCE	şi	altor	standarde	internaţionale.	

• Constatările	MOA	BIDDO	de	monitorizare	media	arată	că	unele	canale	naţionale	TV	nu	s-
au	 conformat	 rigorilor	de	mediatizare	electorală,	 sprijinind	astfel	presupunerile	de	părtinire	
media	anunţate	de	numeroşi	interlocutori.	Toate	canalele	TV	monitorizate	au	dedicat	cel	mai	
mult	 timp	în	ştiri	şi	mediatizare	politică	campaniei	PDM	(între	20	şi	41	procente),	urmat	de	
ACUM	cu	4	–	20	procente	şi	PSRM	cu	5	–	11	procente.	Preşedintele	Dodon	a	fost	cea	mai	vizibilă	
figură	politică	la	TV	pe	parcursul	perioadei	de	campanie.	

• Televiziunea	publică	Moldova	1,	Tv8	şi	Pro	TV	au	demonstrat	o	abordare	în	mare	măsură	
neutră	în	mediatizarea	politică	cu	privire	la	concurenţii	politici	majori.		

• Controlul	şi	proprietatea	asupra	mijloacelor	de	informare	în	masă	au	limitat	spectrul	de	
opinii	prezentate	alegătorilor.	

	

Încălcările	raportate	de	ENEMO:	

• ENEMO	notează	că	modificările	la	sistemul	electoral	nu	au	avut	parte	de	consens	politic	
larg	 și	 au	 fost	 aspru	 criticate	 de	 actorii	 locali	 și	 internaționali,	 și	 au	 fost	 adoptate	 în	 ciuda	
recomandărilor	Comisiei	de	la	Veneția	și	OSCE/ODIHR.	

• Prezența	la	vot	în	cele	3	circumscripții	din	străinătate	ridică	semne	de	întrebare	în	ceea	
ce	 privește	 principiul	 egalității	 votului,	 o	 dată	 ce	 într-o	 circumscripție	 uninominală	 	 -50,	
prezența	la	vot	a	fost	mult	mai	înaltă	decât	celelalte	două	luate	la	un	loc	(49,51).	

• Procedura	de	colectare	a	semnăturilor	și	înregistrare	a	candidaților	a	fost	foarte	strictă	
și	 anevoioasă,	 care,	 combinată	 cu	 lipsa	 de	 familiaritate	 cu	 procedurile	 a	 candidaților	 și	
grupurilor	de	inițiativă,	a	dus	la	refuzul	înregistrării	pentru	mai	mulți	candidați.	

• Utilizarea	abuzivă	a	resurselor	administrative.		
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• Presiuni	asupra	angajaților	la	stat.	

• 	Suspiciuni	privind	cumpărarea	voturilor.	

• A	fost	observată	transportarea	organizată	la	secții	de	votare	deschise	pentru	alegătorii	
din	Transnistria.	

• Implicarea	agenților	externi	în	alegeri.	

• Deși	 există	 un	 număr	 mare	 de	 instituții	 media	 în	 țară,	 pluralitatea	 opiniilor	 a	 fost	
subminată	 de	 concentrarea	 înaltă	 a	 surselor	media	 în	 proprietatea	 unui	 număr	 restrâns	 de	
persoane	și	a	legăturilor	strânse	ale	mass-media	cu	mediul	politic.	În	același	timp,	mecanismul	
de	monitorizare	și	sancționare	al	CCA	nu	a	fost	eficient	și	a	eșuat	să	asigura	puncte	de	vedere	
obiective	și	balansate	alegătorilor.	

	
Încălcările	raportate	de	Coaliția	Civică	pentru	Alegeri	Libere	și	Corecte		

							Coaliția	 civică	pentru	Alegeri	Libere	 și	Corecte	apreciază	drept	 incorecte	 și	parțial	 libere	
alegerile	parlamentare	din	24	februarie	2019.	

Aprecierea	este	făcută	prin	prisma	gradului	de	respectare	a	principiilor	pentru	alegeri	
libere	și	corecte	de	către	toți	actorii	electorali	și	în	baza	următoarelor	constatări	privind	
desfășurarea	perioadei	pre-electorale,	electorale	și	a	zilei	alegerilor:	

• Modificarea	regulilor	de	joc	în	ajunul	alegerilor.	În	anul	electoral	2018	au	fost	aduse	mai	
multe	modificări	cadrului	legal	cu	privire	la	alegeri	și	referendum,	contrar	bunelor	practici	în	
materie	 electorală.	 Aceste	 amendamente	 au	 fost	 operate	 într-o	 manieră	 opacă	 și	 grăbită,	
ignorându-se	prevederile	legislației	referitoare	la	transparența	procesului	decizional.	Amintim	
și	 schimbarea	 sistemului	 electoral	 contrar	 recomandărilor	 Comisiei	 de	 la	 Veneția	 și	 OSCE.	
Acesta	 a	 permis	 utilizarea	 resurselor	 administrative	 și	 respectiv	 a	 influențat	 rezultatele	
alegerilor.	

• Utilizarea	 resurselor	 administrative	 în	 perioada	 electorală.	Au	 fost	 semnalate	
numeroase	 cazuri	 de	 utilizare	 a	 resurselor	 administrative	 de	 către	 partidele	 care	 sunt	
reprezentate	 în	 organe	 elective	 atât	 în	 perioada	 pre-electorală,	 pe	 parcursul	 campaniei	
electorale,	 cât	 și	 în	 ziua	alegerilor.	A	 ieșit	 în	evidență	asumarea	de	 răspundere	a	guvernului	
pentru	 proiecte	 de	 legi	 pentru	 îndeplinirea	 promisiunilor	 electorale	 ale	 partidului	 de	 la	
guvernare;	 implicarea	 angajaților	 guvernului	 în	 activități	 de	 dezinformare	 online;	 multiple	
cazuri	 de	 organizare	 a	 întâlnirilor	 cu	 alegătorii,	 de	 regulă	 angajați	 ai	 instituțiilor	 publice,	
structurilor	 de	 stat	 și/sau	 bugetare,	 în	 timpul	 orelor	 de	 muncă;	 implicarea	 în	 campania	
electorală	a	Secretarilor	de	Stat	și	a	șefilor	de	autorități	publice	care	se	prezumă	a	fi	apolitici;	
utilizarea	administrației	publice	 locale	 în	activități	de	promovare	a	partidului	de	guvernare;	
colectarea	 semnăturilor	 de	 către	 angajații	 statului	 pentru	 candidații	 electorali;	 implicarea	
președinției	în	campania	electorală.	

• Coruperea	 alegătorilor.	Perioada	 pre-electorală,	 electorală	 și	 ziua	 alegerilor	 au	 fost	
marcate	de	activități	de	corupere	a	alegătorilor,	inclusiv	prin	intermediul	fundațiilor	de	caritate	
afiliate	partidelor	politice,	prin	oferirea	de	cadouri	ilegale,	prin	activitatea	magazinelor	sociale	
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și	prin	transportarea	organizată	a	alegătorilor	din	stânga	Nistrului	în	ziua	alegerilor	fără	a	se	
cunoaște	 cine	a	organizat	 și	 suportat	 cheltuielile	pentru	 transport.	Aceste	 situații	nu	au	 fost	
investigate	și	contracarate	de	autoritățile	responsabile.	

• Limitarea	dreptului	la	vot	și	de	a	depune	contestații	a	cetățenilor	moldoveni	aflați	peste	
hotare.Cetățenilor	moldoveni	de	peste	hotare	le-a	fost	îngrădit	dreptul	la	vot	în	baza	buletinul	
de	identitate,	deținerea	căruia	este	obligatorie.	Cetățenilor	aflați	peste	hotare	nu	li	s-a	permis	
votarea	 în	baza	pașapoartelor	expirate,	deși	Curtea	Supremă	de	 Justiție	 a	 consacrat	 în	2014	
legalitatea	 deciziei	 anterioare	 a	 CEC	 de	 a	 permite	 votarea	 cu	 acte	 de	 identitate	 expirate.	
Aplicarea	neuniformă	a	practicii	de	votare	în	baza	actelor	de	identitate	expirate,	fără	informarea	
adecvată	și	din	timp	a	cetățenilor,	a	redus	din	dreptul	cetățenilor	la	vot.	Organele	electorale	nu	
au	 asigurat	 dreptul	 la	 contestare	 de	 către	 cetățenii	 moldoveni	 de	 peste	 hotare.	 Birourile	
electorale	ale	secțiilor	de	votare	din	străinătate	au	încălcat	legislația	în	vigoare	și	obligația	de	a	
înregistra	 și	 examina	 contestațiile,	 prin	 refuzul	 de	 a	 înregistra	 contestațiile	 și/sau	 prin	
restituirea	acestora	contestatarilor	pe	motiv	de	lipsă	de	competență.	

• Soluționarea	 neuniformă	 a	 litigiilor	 și	 a	 conflictelor	 electorale.	Remarcăm	 cazurile	 de	
aplicare	neuniformă	de	către	organele	electorale	și	instanțele	de	judecata	a	legislației	cu	privire	
la	soluționarea	litigiilor	electorale,	dar	și	emiterea	unor	decizii	neuniforme	pe	cazuri	aparent	
identice.	

• Deficiențe	și	erori	în	Registrul	de	Stat	al	Alegătorilor	(RSA)	și	listele	electorale.	Au	fost	
înregistrate	 multiple	 cazuri	 în	 care	 s-a	 constatat		 imperfecțiunea	 datelor	 din	 RSA	 și	 listele	
electorale.	A	fost	raportată	prezența	în	listele	electorale	a	persoanelor	decedate,	erori	de	adresă	
sau	 chiar	 perfectarea	 neuniformă	 a	 listelor	 electorale	 în	 cadrul	 unei	 și	 aceleiași	 unități	
administrativ-teritoriale	 (conform	 adresei	 sau	 conform	 alfabetului).	 Remarcăm	 cazurile	 de	
migrație	artificială	a	alegătorilor	dintr-o	circumscripție	electorală	uninominală	în	alta.	

• Menținerea	plafoanelor	înalte	pentru	donații	făcute	partidelor.	Legislativul	a	eșuat	în	a	
ajusta	 legislația	 la	 recomandările	 Comisiei	 de	 la	 Veneția	 și	 GRECO	 cu	 privire	 la	 finanțarea	
partidelor	 politice	 și	 a	 campaniilor	 electorale.	 Deși	 în	 anul	 2017	 plafonul	 pentru	 finanțarea	
campaniilor	electorale	a	fost	micșorat	până	la	50	și	100	de	salarii	medii	lunare	pe	economie,	
pentru	persoane	fizice	și	respectiv	pentru	persoane	juridice,	limita	donațiilor	rămâne	a	fi	peste	
cea	recomandată	de	GRECO.	

• Mass	 media	 controlată	 politic.	Cele	 mai	 multe	 instituții	 mass-media	 importante	 au	
reflectat	 campania	 electorală	 de	 o	 manieră	 părtinitoare,	 tratând	 inegal	 și	 discriminatoriu	
concurenții	electorali.	Câțiva	concurenți	electorali	au	beneficiat	de	o	prezență	masivă	și	pe	o	
tonalitate	exclusiv	pozitivă	 la	unele	posturi	TV	monitorizate,	 iar	oponenții	lor	politici	au	 fost	
reflectați	în	context	negativ.	Unele	posturi	TV	au	organizat	dezbateri	electorale	nu	în	orele	de	
maximă	 audiență,	 ci	 dimineața	 devreme	 când	 audiența	 este	 minimă.	 Investigarea	 tardivă	 a	
acestor	 situații	 de	 către	 Consiliul	 Audiovizualului	 nu	 a	 permis	 sancționarea	 adecvată	 și	
contracararea	în	timp	util	a	comportamentului	părtinitor	al	instituțiilor	media.	

• Femeile,	tinerii,	persoanele	cu	dizabilităţi	și	persoanele	de	etnie	romă	continuă	să	fie	sub-
reprezentate.	Deși	cota	de	reprezentare	a	femeilor	de	40%	pe	listele	partidelor	în	circumscripția	
națională	a	fost	respectată,	se	atestă	o	subminare	a	principiului	șanselor	egale	pentru	bărbați	și	
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femei.	 Majoritatea	 femeilor	 și	 tinerii	 au	 fost	 plasați	 pe	 locurile	 mai	 puțin	 eligibile	 pentru	
mandatul	de	deputat	în	Parlamentul	Republicii	Moldova.	Interesele	și	necesitățile	tinerilor	și	ale	
persoanelor	cu	dizabilități	rareori	au	fost	reflectate	în	platformele	electorale	ale	formațiunilor	
concurente.		

• Intimidarea	 observatorilor	 naționali	 și	 tentative	 de	 compromitere	 a	 campaniilor	 de	
educație	civică.	Pentru	prima	dată	după	2009	reprezentanții	societății	civile	au	fost	intimidați	
și	supuși	acuzațiilor	neîntemeiate	din	partea	autorităților	electorale,	concurenților	electorali	și	
APL.	Au	ieșit	în	evidență	decizia	CEC	prin	care	a	fost	cenzurată	activitatea	Misiunii	de	Observare	
a	Promo-LEX,	acuzațiile	unor	membri	CEC	aduse	aceleiași	organizații,	 intimidarea	membrilor	
grupului	civic	”Occupy	Guguță”,	care	desfășura	activități	de	educație	electorală.	De	asemenea,	
au	fost	semnalate	cazuri	în	care	campaniile	obișnuite	de	educație	civică	și	apolitică	desfășurate	
de	 organizațiile	 neguvernamentale	 au	 fost	 calificate	 drept	 campanii	 de	 agitație	 electorală	 în	
favoarea	unor	concurenți	electorali.	

• Intimidarea	 concurenților	 electorali	 și	 alegătorilor.	Au	 fost	 raportate	 public	 multiple	
cazuri	în	care	cetățeni/simpatizanți	ai	anumitor	partide	politice	au	provocat	altercații	verbale	
și	fizice	pentru	a	zădărnici	desfășurarea	întâlnirilor	cu	alegătorii,	 iar	reacția	reprezentanților	
organelor	de	drept	a	fost	tardivă	sau	a	lipsit	cu	desăvârșire.	

	
Încălcările	raportate	de	Transparency	International	

Transparency	International	–	Moldova	și-a	exprimat	profunda	îngrijorare	privind	gradul	de	
răspândire	a	corupției	politice	în	Republica	Moldova	și	superficialitatea	cu	care	unele	insituții	
au		 monitorizat	 alegerile	 Parlamentare	 din	 24	 februarie	 2019,	 neținând	 cont	 de	 contextul	
desfășurării	 alegerilor	 și	 venind	 cu	 concluzii	 pripite	 privind	 rezultatele	 acestora.	
Aceștia	au	atenționat	că	aceste	alegeri	au	avut	loc	în	condiţii	de	stat	capturat,	când	majoritatea	
instituțiilor	publice	relevante	au	demonstrat	fidelitate	politică	partidului	de	guvernare,	adesea	
neglijând	rigoriile	legale.	

Cele	specificate	mai	sus	sunt	deosebit	de	agravante	în	urmărul	context:	

• Spălarea	a	cca	22	miliarde	USD	prin	intermediul	sistemului	judiciar	corupt	și	fraudarea	
unui	miliard	USD	din	sistemul	bancar,	ambele	rezultând	în	acumularea	unor	sume	enorme	de	
bani	 în	buzunare	private	–	bani	care	ușor	au	putut	 fi	vărsați	 în	campanii	electorale	pentru	a	
asigura	impunitatea	și	menținerea	la	putere	a	persoanelor	implicate.	

• Multiple	 iniţiative	 legislative	 de	 legalizare	 a	 banilor	 de	 provenienţă	 frauduloasă,	 de	
scutire	de	urmărre	penală	a	persoanelor	implicate	în	furt,	de	instituţionalizare	a	unei	spălătorii	
internaţionale	de	bani	prin	mecanismul	de	acordate	a	 cetățeniei	 contra	bani	–	 toate	acestea	
vorbind	despre	alte	intenții	decât	stabilirea	unui	stat	democratic	de	drept	cu	o	economie	liberă.		

• Modificarea	sistemului	electoral,	 în	pofida	recomandărilor	Comisiei	de	la	Veneţia,	prin	
desfășurarea	 alegerilor	 într-un	 singur	 tur,	 fără	 prag	 minim	 de	 participare;	 prin	 reducerea	
duratei	 campaniei	 electorale	 la	 o	 lună,	 împiedicând	 o	 monitorizare	 autentică	 din	 partea	
societății;	 prin	 aplicarea	 tehnicilor	 de	gerrymandering	şi	malapportionment	în	 delimitarea	
circumscripțiilor	electorale	–	toate	în	beneficiul	partidului	de	guvernare.		
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• Neglijarea	de	către	autorităţile	statului	a	provenienţei	şi	legalităţii	sumelor	enorme	de	
bani	vărsate	de	către	fundaţiile	liderilor	partidelor	în	scop	electoral;	ignorarea	utilizării	abuzive	
a	resurselor	administrative,	a	cazurilor	de	falsificare	a	listelor	donatorilor	partidelor	politice	şi	
a	susţinătorilor	concurenţilor	electorali,	precum	şi	neaplicarea	sancțiunilor	pentru	încălcări.		

• Eliberarea	certificatelor	de	integritate	unor	persoane	compromise,	fapt	care	a	discreditat	
totalmente	ideea	sistemului	de	integritate	în	sectorul	public.		

• Persecutarea	 masivă	 a	 oponenților	 politici,	 a	 liderilor	 locali,	 a	 activiștilor	 civici	 prin	
intermediul	 organelor	 de	 drept	 și	mass-media	 controlată;	 suprimarea	 iniţiativelor	 societăţii	
civile	de	a	reveni,	prin	referendum,	la	sistemul	electoral	proportional.		

• Inducerea	în	eroare	atât	a	partenerilor	de	dezvoltare,	cât	şi	a	electoratului	referitor	la	
menţinerea	parcursului	 european	și	 înțelegeri	 tacite	 cu	partide	anti–europene,	 inclusiv	unul	
condus	de	figurantul	principal	din	rapoartele	Kroll.		

• Lansarea	unor	proiecte	populiste	care	implică	cheltuieli	enorme,	neasigurate	cu	mijloace	
bugetare,	care	ar	putea	genera	incapacitatea	de	plată	a	statului	–	toate	doar	de	dragul	menţinerii	
la	putere.	
În	 ziua	 alegerilor	 au	 fost	 identificate	 multiple	 încălcări,	 în	 special,	 coruperea	 alegătorilor,	
transportarea	organizată	în	masă	a	alegătorilor	din	Transnistria	şi	constrângerea	acestora	să	
voteze	 pentru	 un	 candidat	 anume	 contra	 plată,	 împiedicarea	 diasporei	 să	 voteze	 în	 baza	
pașapoartelor	 expirate	 şi	 să	 depună	 contestaţii	 în	 acest	 sens,	 aplicarea	 schemelor	 carusel,	
semnarea	 proceselor	 verbale	 înainte	 de	 închiderea	 secțiilor	 de	 votare,	 prezenţa	 în	 liste	 a	
persoanelor	decedate.	
Pornind	 de	 la	 contextul	 desfășurării	 alegerilor,	 subestimarea	 încălcărilor	 și	 fraudelor	
identificate	 în	 ziua	 alegerilor	 parlamentare	 este	 extrem	 de	 periculoasă	 și	 ar	 putea	 submina	
viitorul	 democratic	 al	 Republicii	 Moldova,	 transformând-o	 într-un	 poligon	 de	 experimente	
nocive	care	ar	putea	fi	exportate,	afectând	democrația	și	securitatea	regională.	

	
Încălcările	 raportate	 de	 Adunarea	 Parlamentară	 a	 Consiliului	 Europei	 (până	 la	 ziua	
alegerilor)	

APCE	 a	 reiterat	 faptul	 că	 noul	 sistem	 electoral	 este	 contrar	 recomandărilor	 anterioare.	 In	
particular,	aceștia	declară	că	alegătorii	din	circumscripțiile	uninominale	ar	putea	fi	vulnerabili	
la	influență	nedreaptă	și	manipulare	din	partea	oamenilor	de	afaceri	înstăriți	locali.	
APCE	semnalează	cazuri	de	intimidare	și	violență	împotriva	candidaților,	cazuri	de	instigare	la	
ură	 inclusiv	 împotriva	 candidatelor	 de	 gen	 feminin,	 cazuri	 de	 utilizare	 abuzivă	 a	 resurselor	
administrative,	suspiciuni	de	cumpărare	a	voturilor,	cazuri	de	implicare	a	angajaților	la	stat	în	
procesul	 de	 colectare	 a	 semnăturilor,	 cazuri	 de	 distribuire	 a	 cadourilor	 electorale	 în	 timpul	
evenimentelor	de	campanie	în	care	au	fost	implicate	fundații	de	caritate	asociate	cu	anumite	
partide.	
Observatorii	APCE	au	mai	fost	informați	despre	cazuri	tot	mai	frecvente	de	presiune,	amenințări	
verbale	și	atacuri	fizice	asupra	jurnaliștilor	în	lunile	premergătoare	alegerilor.		APCE	constată	
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că	pluralismul	media	poate	fi	considerat	limitat	din	cauza	faptului	că	majoritatea	surselor	media	
sunt	afiliate	partidelor	politice	mari,	iar	piața	de	publicitate	este	sub	controlul	acestora.	Gradul	
înalt	de	concentrare	a	surselor	media	deținute	de	un	număr	îngust	de	persoane,	monopolizarea	
mai	multor	surse	media	și	lipsa	de	transparență	în	ceea	ce	privește	sursele	acestora	de	finanțare	
ridică	la	fel	semne	serioase	de	îngrijorare.	

	
Încălcările	raportate	de	Silba	-	Initiative	for	Dialogue	and	Democracy	Parliamentary	
Elections	and	Consultative	Referendum	(în	ziua	alegerilor)	

Au	fost	monitorizate	10	secții	de	votare	în	ziua	alegerilor	

• Nereguli	substanțiale	 în	ceea	 ce	privește	secretul	votului.	 În	4	secții	de	votare	au	 fost	
observate	poziționarea	proastă	și	construcția	eronată	a	cabinelor	de	vot.	Cabinele	de	vot	aveau	
acces	vizibil	spre	celelalte	cabine	de	vot	alăturate,	iar	mesele	membrilor	secție	de	votare	aveau	
acces	vizibil	 la	urne.	 În	unele	cazuri,	cabinele	de	vot	erau	mai	mici	de	1.5	metri	 înălțime,	 iar	
construcția	acestora	era	instabilă	și	de	calitate	proastă,	uneori	căzând	jos	atunci	când	alegătorii	
treceau	pe	alături.	De	asemenea,	camerele	au	fost	direcționate	către	cabina	și	urna	de	vot,	iar	în	
unele	cazuri	cabinele	au	fost	plasate	în	spatele	unor	uși	care	se	oglindeau.	În	circumscripția	10,	
observatorii	au	raportat	în	unele	secții	de	votare	cabine	de	vot	care	erau	amplasate	la	intrarea	
în	secții	de	votare,	ceea	ce	determina	alți	alegători	care	intră	să	vadă	cum	alții	votează.	

• În	circumscripțiile	31	și	33	au	fost	semnalate	probleme	importante	în	ceea	ce	privește	
construcția	și	amplasarea	cabinelor	de	vot.	În	circumscripția	31,	observatorii	au	raportat	câteva	
incidente	în	care	camerele	de	luat	vederi	din	tavan	erau	amplasate	direct	deasupra	cabinelor	de	
vot,	 fără	să	 fie	acoperite.	De	asemenea,	 în	spatele	cabinelor	de	vot	erau	amplasate	suprafețe	
reflectoare	care	nu	au	fost	acoperite.	În	circumscripția	33,	observatorii	au	constatat	membri	ai	
secției	de	votare	care	stăteau	direct	în	văzul	cabinelor	de	vot,	violând	clar	secretul	votului.	În	
plus,	îmbulzeala	a	dus	la	cozi	îndelungate	care	se	întindeau	și	direct	în	spatele	alegătorilor	din	
cabina	de	vot,	astfel	violând	secretul	votului.	

• Suspiciuni	de	cumpărare	de	voturi.	În	2	ocazii,	alegătorilor	le-au	fost	propuse	stimulente	
pentru	a	vota	într-o	anumită	manieră.	În	câteva	locații	din	circumscripția	48,	reprezentanți	ai	
partidelor	au	fost	prezenți	chiar	la	intrarea	în	secțiile	de	votare,	iar	observatorii	au	notat	câțiva	
alegători	discutând	în	conversații	private	câți	bani	au	primit	pentru	a	vota.	

• În	50%	din	secțiile	de	votare	au	fost	semne	de	agitație	electorală	în	jurul	secției	de	votare.	
Au	fost	observate	multiple	incidente	în	care	reprezentanți	ai	partidelor	au	distribuit	pliante	și	
materiale	electorale.	

• Prezența	neautorizată	a	unor	persoane	în	afara	și	interiorul	secțiilor	de	votare.	

• Informație	inaccesiblă	vorbitorilor	de	limba	rusă.	

• În	Varnița,	au	fost	observate	mai	multe	autobuze	la	sosire.	Peste	300	de	oameni	stăteau	
în	rând,	creând	neliniște	în	rândul	votanților.	

• Respectarea	 protocolului.	 Într-o	 locație	 a	 fost	 observat	 cum	 sigiliul	 nu	 era	 intact	 pe	
urnele	de	vot	la	închiderea	secțiilor.	În	plus,	observatorii	au	raportat	4	situații	în	care	numărul	
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de	pe	sigiliu	nu	a	fost	inclus	în	procesul	verbal.	De	asemenea,	observatorii	au	raporta	5	cazuri	în	
care	fișele	de	control	lipseau	în	urnele	de	vot.		

• În	 timpul	 numărării	 voturilor,	 observatorii	 au	 sesizat	 câteva	 cazuri	 în	 care	 numărul	
votanților,	 numărul	 buletinelor	 neutilizate	 și	 numărul	 voturilor	 stricate	 nu	 au	 fost	 notate	 în	
procesul	 verbal.	 În	 2	 secții	 au	 fost	 observate	 discrepanțe	 dintre	 numărul	 de	 voturi	 real	 și	
numărul	de	voturi	notat	 în	procesul	verbal.	Observatorii	au	raportat	3	 instanțe	de	numărare	
neglijentă	a	voturilor.	Într-o	secție	de	votare,	membrii	secțiilor	de	votare	au	acceptat	ca	valabile	
unele	buletine	care	erau	nevalabile.	La	aceeași	secție	de	votare,	președintele	și	secretarul	au	
decis	să	schimbe	numărul	de	voturi	înregistrate,	pentru	ca	acestea	să	coincidă	cu	numărul	total	
de	buletine	de	vot	notat	în	procesul	verbal.		

• La	 o	 altă	 secție	 de	 votare,	 procesul	 verbal	 nu	 a	 fost	 disponibil	 în	 timpul	 numărării	
voturilor,	iar	datele	contestate	nu	au	fost	supuse	renumărării.		

• La	3	secții	de	votare,	membrii	secției	au	găsit	6	buletine	de	vot	–	3	votate	și	3	goale	și	au	
decis	să	la	adauge	ca	voturi	exprimate,	deși	acestea	nu	au	fost	adăugate	în	urna	de	vot.		

• Observatorii	au	raportat	că	au	văzut	un	membru	al	secției	de	votare	în	una	din	secții	care	
a	ascuns	câteva	buletine	de	vot	nenumărate	și	le-a	scos	din	secția	de	votare.	

	
	

	


