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Pentru distribuire imediată 
 

Comunicat media nr.2 
         29.07.09 

 

MULTIPLE ÎNCĂLCĂRI PRIVIND ACURATEȚEA LISTELELOR ELECTORALE, VOTAREA CU URNA MOBILĂ ŞI 

AGITAȚIA ELECTORALĂ 
 
Observatorii Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte - „Coaliţia 2009” semnalează erori multiple în 
listele electorale:  

 în secţia nr.7 din Cimişlia, observatorul LADOM relatează că un alegător este înscris de 52 de ori cu date 
diferite ale buletinului de identitate;  

 în secţia 202, sectorul Rîșcani, Chișinău alegătorii au depistat pe adresa domiciliului lor persoane 
străine, unele dintre acestea chiar au votat, dovadă fiind semnăturile din lista electorală;     

 în secţia 42 din Taraclia listele electorale sunt întocmite incorect, seria buletinului de identitate nefiind 
indicată. Preşedintele secţiei de votare a explicat observatorului Promo-Lex că listele au fost primate 
astfel de la primărie. Prin urmare, membrii biroului electoral sunt nevoiţi să includă seria şi numărul 
buletinului de identitate cu pixul, ceea ce zădărniceşte buna desfăşurare a alegerilor;   

 la secţia de votare nr.2, Anenii Noi, observatorul Promo-Lex a depistat 3 persoane decedate incluse în 
listele electorale;   

 în lista electorală a secţia nr.229 din Chișinău figurează persoane decedate,  iar în secţiile 130, 127 din 
Chişinău și secţia nr. 7 din Soroca alegătorii nu se regăsesc în liste electorale, potrivit LADOM;  

 În secţia nr. 228 din Chişinău, observatorul LADOM a depistat alegători care sunt înscriși de mai multe 
ori în lista electorală, precum și persoane decedate sau persoane care de mulţi ani nu mai locuiesc la 
adresa respectivă  

 la linia fierbinte a Coaliţiei 2009, administrată de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupţiei, au parvenit 
peste 50 de apeluri, marea majoritate exprimînd îngrijorările alegătorilor faţă de posibilitatea ca în 
locul rudelor acestora, care se află peste hotare, să nu voteze altcineva 

 
Observatorii Promo-Lex au semnalat multiple cereri tipizate pentru votarea la locul aflării (urna mobilă):  
cereri de solicitare a urnei mobile pentru votarea la domiciliu scrise de una şi aceeaşi persoană la calculator, au 
fost înregistrate la secţiile de votare nr.15 din s. Talmaza, nr.24 din s. Antoneşti,  nr.17 din s. Caplani, r. Ştefan 
Vodă, precum și la secţiile nr. 3 și nr. 5 din Căușeni. Observatorii Promo-Lex au solicitat ca aceste cereri să fie 
respinse.  
 
LADOM, de asemenea, relatează multiple cazuri similare:   

 Un membru al PCRM a adus în secţia de votare nr. 54 din localitatea Zăican, r. Rîşcani 104 cereri tipizate 
pentru votarea la domiciliu;  

 în secţia nr.8 din s. Căplani, r. Ştefan Vodă, reprezentant al PCRM a adus 17 cereri tipizate pentru 

votarea la domiciliu;  

 în secţia nr.29 din s. Talmaza, r. Ştefan Vodă, membrul PCRM a adus în secţia de votare 24 de cereri 

tipizate privind votarea la domiciliu; 
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 În secţia nr. 5, s. Antoneşti, r. Ştefan Vodă, reprezentantul PCRM a prezentat 24 cereri pentru votarea 

cu urna mobilă. La solicitarea preşedintelui Biroului electoral, reprezentanţii solicitanţilor au depus 

cererile în persoană la secţia de votare.  

 
Cazuri de influență a opțiunii alegătorilor au fost înregistrate la următoarele secţii de votare:  

 în secţia 145i ( Chișinău, str. Valea Rediului 16) unde  administraţia Azilului pentru persoane de vîrsta a 
3-a a organizat dimineaţa o adunare cu locatarii şi le-a dat indicaţii să voteze cu PCRM, întrucât partidul 
are grija de ei;   

 în orășelul Sîngera, preoteasa Silvia a părintelui Pavel a făcut agitaţie electorală în favoarea PCRM, în 
faţa Casei de cultură;   

 în s. Sudarca, r. Dondușeni diriginta unei clase liceale, membră a biroului electoral, a obligat elevii să 
voteze pentru PCRM și să-i prezinte buletinele de vot înainte de aruncarea acestora în urnă;   

 în secţia 83 din Chișinău, reprezentantul PCRM a făcut agitaţie în interiorul secţiei de votare;  

 în localităţile Talmaza, Olănești și Palanca din r. Ştefan Vodă nu a fost înlăturat afişajul electoral al 
PCRM, PPCD, PL şi PLDM;   

 Primarul satului Feşteliţa, r. Ştefan Vodă, s-a aflat în secţia de votare pe parcursul a două ore. 
Observatorul Promo-LEX a atenţionat preşedintele secţiei de votare că prezenţa primarului este 
neregulamentară, dar acesta nu a reacţionat şi a permis primarului să stea în secţie.   

 
Potrivit observatorilor LADOM:  

 În localitatea Brînzoaia, r. Ştefan-Vodă a fost observat afişaj electoral al PCRM chiar în preajma secţiei de 
votare;  

 În preajma secţiei de votare nr.7 din or. Ungheni are loc agitaţie electorală pentru PDM;  

 În secţia 206 din Chişinău, reprezentantul AMN a făcut un schimb de replici cu cel al PCRM;  

 În preajma secţiei de votare din localitatea Ermoclia, r. Ştefan Vodă, reprezentantul PCRM a făcut  
agitaţie electorală.  Agitaţia a fost stopată  peste câteva ore, doar la intervenţia comisarului raional de 
poliţie şi nu la intervenţia preşedintelui comisiei sau a poliţistului din preajma secţiei de votare;  

 În localitatea Viişoara, Ştefan Vodă, observatorul PCRM face agitaţie electorală;  

 În comuna Ciutuleşti, r. Floreşti, Ciobanu Elvira împărţea materiale electorale în favoarea PCRM ;  

 În s. Ion Vodă , c. Ciutulesti , raionul Floresti, Natalia Mihailuţă, director de școală, face agitaţie în 
favoarea PCRM, formează grupuri a câte 8 persoane și le transporta cu autoturismul  la secţia de votare 
din Ciutulesti ;  

 În secţia nr.13 din localitatea Corjova, r. Criuleni, fiul observatorului din partea PCRM,  Gorceac Mihail, 
transportă alegători cu microbuzul propriu. 

 In s. Roșieticii Vechi, un membru al Biroului electoral poarta cămaşă roşie. Fiind atenţionat asupra 

acestei încălcări, acesta a avut un comportament agresiv, iar preşedintele biroului nu a luat nicio 

măsură ;  

 În or. Mărculești, secretarul Biroului electoral poartă haine de culoare roșie. Sesizările observatorilor în 
acest sens au fost ignorate; 

 Consilierul raional din partea PCRM foloseşte maşina de serviciu a Serviciului veterinar de stat cu 
numere de înmatriculare CR SV 001, deplasându-se la mai multe secţii de votare.  
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Printre alte încălcări grave ale legislaţiei electorale, LADOM remarcă:  

 În secţia nr. 180 din Chişinău, unei persoane i-au fost  eliberate 2 buletine de vot (ambele au fost introduse 

în urna de vot;  

 În secţia de votare din s. Drochia, r. Drochia  și secţiar nr. 5 din s. Antoneşti, r. Ştefan Vodă doi alegători  au 

votat cu paşapoarte de străinătate ;  

 În secţia nr. 6 din Floreşti, înainte de a introduce buletinele în urna de vot, alegătorii își prezentau opţiunea 

de vot;   

 În secţia nr.1 din Cahul observatorul din partea PCRM a scos ştampila „votat” în afara secţiei. Acesta a fost 

prins în preajma unui parc din localitate de către un membru al biroului electoral;  

 În secţia de votare din localitatea Corjeuţi, r. Briceni, preşedintele biroului secţiei de votare a aplicat singur 

ştampila „votat”în buletinele de vot ale cîtorva alegători;  

 Prezenţa colaboratorilor de poliţie în uniformă la o distanţă mai mică de 100 metri de la secţia de votare 
(nr.16, s. Ciobanovca şi nr.30, s. Merenii Noi, r. Anenii Noi); 

 Intimidarea observatorilor LADOM în secţiile de votare nr. 52 din r. Cahul, nr. 3 r. Căușeni, nr. 180, Chișinău 
și nr. 6, Florești.  

 
La secțiile de votare din afara Republicii Moldova, până la ora 15:00 au votat: la Moscova – 858 de persoane, 
ceea ce constituie 74% din numărul alegătorilor care au votat pe 5 aprilie; la Ambasada şi Secţia consulară a 
Republicii Moldova din Bucureşti  au votat 934 persoane (33%);  la Bologna – 833 persoane (24%), la Roma – 
460 persoane (29%), la Bruxelles – 140 persoane (34%), la Londra – 70 persoane (24%), la Paris – 430 persoane 
(35%), la Atena – 366 de persoane (33%).  
 
La orele 12.30 în cele 11 secţii de votare în care pot vota alegătorii din regiunea transnistreană, şi-au exercitat 
dreptul la vot 2346 alegatori. 
 
* Lista neregulilor nu este exhaustivă. Următorul comunicat al Coaliţiei 2009 va fi distribuit în jurul orei 19:00.  
                                                           
i http://www.youtube.com/watch?v=UrGnCKxKR7U   

http://www.youtube.com/watch?v=UrGnCKxKR7U

