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LISTA DE NEREGULI DEPISTATE DE OBSERVATORII LADOM 

 

Utilizarea resurselor administrative 

1. Joi, 18 iunie, Ministrul Afacerilor Interne, Gh. Papuc, a efectuat o vizită de lucru în or. Râşcani. 

Dânsul le-a vorbit colaboratorilor de poliţie despre situaţia din tară de după alegeri, despre dauna 

adusă de partidele de opozitie în zilele de 7-8 aprilie, despre efectul pozitiv al numirii lui Iu. Roşca în 

funcţia de viceprim-ministru. O atenţie deosebită a acordat explicaţiilor despre aceea cum trebuie sa 

acţioneze poliţiştii şi veteranii poliţiei în perioada electorală, îndeosebi în ce priveşte  monitorizarea 

vizitelor partidelor de opoziţie în teritoriu şi a  discuţiilor pe care le vor purta aceştia cu cetăţenii. 

Toate acestea fiind necesare pentru "a nu da puterea din mîini". 

2. Pe 30 iunie 2009, în incinta sălii de festivităţi a Secţiei de evidenţă a populaţiei (Î.S. «Registru») din 

mun. Bălţi a avut loc întîlnirea Zinaidei Greceanîi cu directorii şi reprezentanţii agenţilor economici 

din municipiu. La întîlnire au participat şi alţi membri PCRM, printre care Vasile Panciuc - primarul 

mun. Bălţi, Vladimir Vitiuc, Valentin Guznac.  

Evenimentul a fost organizat de membrul PCRM, directorul Î.S. „Registru” din mun. Bălţi, Andrei 

Ciornîi. Deşi întrunirea a purtat caracter deschis, public, unor persoane, totuşi, le-a fost  limitat 

accesul în sală pe motiv că nu sunt prezente în listă, „iar fără a fi invitat, cum poţi veni la cineva în 

ospeţie?”, s-a exprimat Andrei Ciornîi. (Este vorba de doi reprezentanţi ai mass-media locală, care 

aveau dictofoane). În timpul înregistrării invitaţilor, dar şi pe parcursul evenimentului, situaţia era 

monitorizată de la distanţă de vreo şase bărbaţi bine constituiţi fizic. Presa nu a avut acces la acest 

eveniment. 

Zinaida Greceanîi a vorbit despre situaţia economică din ţară, precum şi despre „dezastrul” creat de 

opoziţie la 7 aprilie, a răspuns la întrebările parvenite din partea directorilor de întreprinderi.  

În încheiere, primarul mun. Bălţi le-a amintit celor prezenţi  că organizarea întîlnirii nu a avut loc, pur 

şi simplu, ci este legată de alegerile parlamentare din 29 iulie şi a încurajat cetăţenii să facă alegerea 

corectă.  

Începând cu 1 iulie 2009, membrii PCRM au început efectuarea „vizitelor de lucru”  la instituţiile din 

mun. Bălţi (întreprinderi, bănci etc.) Vizitele se desfăşoară centralizat, conform unui grafic  întocmit 

din timp. 

3. Pe 30 iunie curent, dna prim-ministru Zinaida Greceanîi a avut o întîlnire cu lucrătorii medicali din 

zona de nord a ţării, cărora le-a oferit 18 ambulanţe. 

4. Viceprim-ministrul Iu. Roşca (lider al PPCD) a efectuat sîmbătă, 4 iulie, o vizită electorală în s. 

Bălăbăneşti, r-nul Criuleni. În cadrul acestei vizite, s-a pus accent pe funcţia pe care o deţine şi 
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posibilităţile pe care le are, în virtutea acestui fapt,  pentru a rezolva diverse probleme cu care se 

confrunta cetăţenii, aducînd astfel avantaje electorale PPCD-ului.  

5. Ştefan Vodă. La întîlnirea alegătorilor cu  Iurie Rosca, din 30.07.2009,  la care a fost prezent în 

prezidiu şi Valeriu Beril, preşedintele r-nului Ştefan Vodă, vorbitorii şi-au construit discursurile într-o 

manieră discriminatorie faţă de partidele de opoziţie, îndemnînd şi ncurajînd alegătorii să voteze 

pentru PPCD şi PCRM. 

6. În raionul Ştefan Vodă a fost monitorizată activitatea primarilor în  campania electorală. 

Observatorii constată că reprezentanţii PPCD şi RCRM, care deţin funcţii în cadrul APL de nivelul I si 

II, utilizează oficiul de serviciu pentru organizarea activităţilor electorale, după finalizarea zilei de 

lucru. 

7. Conform informaţiei OTL Cimişlia, angajaţii firmei SA "Cimişlia" sunt trimişi prin orăşel să facă 

agitaţie pentru comunişti, în timp ce alţi angajaţi au misiunea de a-i controla dacă îşi îndeplinesc 

conştiincios  sarcina pusă de administraţie. 

8. Rîşcani. Premierul Zinaida Greceanîi a efectuat vizite de serviciu şi întîlniri cu alegătorii din raion, 

folosind maşina de serviciu şi paza de corp.  

9.  Primarii din raionul Rîşcani, membri ai PCRM, au promis că vor convinge, prin intermediul 

discuţiilor individuale, locuitorii satelor să voteze PCRM. De asemenea, în cadrul conferinţei raionale, 

au promis  că vor antrena conducătorii  întreprinderilor agricole să achite salariile, în acest context 

agitînd cetăţenii să voteze PCRM. 

10. Drochia. Primarul or. Drochia, Grigore Melnic, şi-a suspendat activitatea pe perioada electorală, 

ca să poată face agitaţie pentru AMN. Însă la întîlnirea cu Marian Lupu a stat în prezidiu şi s-a 

prezentat ca "administraţia publică raională". Mihail Moscalciuc, viceprimarul or.Drochia, face 

agitaţie electorală şi organizează întîlniri pentru PCRM, nefiind degrevat din funcţie. 

11. Proiectorul video ce aparţine Consiliului raional Donduşeni este utilizat de catre PCRM în 

campania electorală.  

12. Şoldăneşti. Primarul de Şoldăneşti, dl A. Tinica (PPCD), se laudă că datorită actualei conduceri, 

dar în special susţinerii din partea lui Iurie Roşca, au demarat lucrările de reconstrucţie a sistemului 

de canalizare, care costă peste 40 milioane lei. 

13. Floreşti. La 1 iulie 2009, pe gardul ce înconjoară piaţa comercială din oraşul Floreşti au fost lipite 

postere cu mesaj informaţional privind întrunirea electorală cu Iurie Roşca, preşedinte PPCD. 

14. Colaboratorii de poliţie din raionul Teleneşti, îndeosebi inspectorii de sector,  merg prin localităţi 

şi înscriu studenţii care au venit acasă în vacanţă (informaţie parvenită de la funcţionarii primăriilor). 

15. La 07.07.09, ora 18-00, în localul Casei de cultură Căuşeni a avut loc întîlnirea alegătorilor cu 
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viceprim-ministrul, preşedintele PPCD (conform posterelor afişate pe toate gardurile din oraş) Iurie 

Roşca. La întîlnire au participat persoane din toate localităţile raionului. Primarii satelor Ciufleşti, 

Sălcuţa, Tănătari s-au deplasat cu transportul de serviciu. La întîlnire a fost prezent şi preşedintele 

raionului Ştefan Vodă, Valeriu Beril, care s-a deplasat cu autoturismul „Şcoda” nr. RMA 179, culoare 

argintie. Atoturismul s-a aflat în piaţa din or. Căuşeni pînă la ora 23-30. După întîlnire, în piaţă a avut 

loc un concert care a durat pînă după ora 24-00. 

16. Participanţilor la întîlnire, în baza unor liste întocmite de liderii locali (cîte 30-35 persoane din 

fiecare localitate), le-au fost înmînate pungi cu produse: o sticlă de apă dulce, una de bere, 

nucuşoare, covrigei şi pesmeţi. Produsele repartizate au fost aduse la Căuşeni cu camionul CAI 731  

şi depozitate la hotelul Căuşeni. La ora 23-30 în piaţa Căuşeni se aflau minori, inclusiv şi din sate, 

care serveau bere şi destabilizau ordinea publică.  

17. Conform informaţiei OTL Basarabeasca,  Miron Gagauz, director al Căilor Fierate din Moldova, 

împreună cu Ilie Cernauteanu, preşedintele raionului Basarabeasca, membri  PCRM, au susţinut 

marţi,  14.07.09, ora 10.00, în Casa de Creaţie Basarabeasca, o întrunire cu asistenţii sociali din raion, 

în cadrul căreia s-a făcut agitaţie electorală. 

18. În perioada 6-12 iulie, Dumitru Ciolac, membrl al stafului electoral al PCRM, a coordonat cu 

autorităţile satului Baccealia convocareunei adunări a deţinătorilor de terenuri agricole date în 

arendă companiei Kelley Grains, solicitînd permisiunea de a invita cetăţenii şi de a folosi gratis sala. 

În ziua stabilită Ciolacu a sosit în localitate însoţit de candidatul PCRM Munteanu Iurie şi a organizat 

o întîlnire electorală. Oamenii s-au revoltat, deoarece au avut interes de a afla despre situaţia în 

compania care gestionează terenurile. 

19. Donduşeni. La 12 iulie Prim-ministul Zinaida Grecianîi s-a întîlnit cu alegătorii raionului 

Donduşeni, deplasîndu-se cu automobilele de serviciu "Mercedes" nr.de înmatriculare RM 001 şi 

"Şkoda" SP 053, care aparţin parcului auto al Guvernului RM. La această întîlnire au fost impuşi să 

participe colectivele spitalului, policlinicii raionale şi alte persoane angajate din localităţile raionului, 

care nu pot spune deschis despre acest fapt. Toţi asistenţii sociali din raion au fost informaţi şi trimişi 

să meargă pe sectoarele lor, din casă în casă,  pentru a face agitaţie electorală  în favoarea PCRM. 

20. Drochia.  La întîlnirile pe care le-a avut Zinaida Greceaîi cu alegătorii la Pelinia şi la Drochia, 

prezenţa în sală a fost asigurată prin telefon de angajaţii Consiliului raional. Funcţionarii publici de la 

Direcţia învăţămînt, CTAS, Direcţia finanţe, agricultură, alte organizaţii, au fost aduse în mod 

obligatoriu la întîlniri cu transportul de serviciu. În oraş, după o oră de la începutul  întâlnirii,  lumea 

a început a părăsi sala, nu le era interesant. Un alegător în scaunul de alături chiar adormise. La 

întrebarea de ce nu ascultă, dînsul a zis că a obosit, deoarece a auzit discursul premierului  la Pelinia, 

http://nr.de/
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apoi la spital şi acum, după prînz, s-a epuizat. Dar de votat tot Zinaida Greceanîi trebuie votată.  

21. Floreşti. Pe data de 8 iulie 2009, la ora 10.30, în  incinta Centrului Medicilor de Familie, la etajul 

trei, în hol, au fost aduse scaune şi cu ajutorul unui proiector a fost difuzat filmul lui C.Starîş "Atac 

acupra Moldovei". Auditoriul, în jur de 60 persoane, l-a constituit personalul medical şi pacienţii care 

au fost nevoiţi să asiste la difuzarea documentarului propagandistic atîta timp cît medicii  vizionau 

filmul. Activitatea Centrului în prima jumătate a zilei a fost practic paralizată, filmul avînd o durată 

lungă şi fiind difuzat intenţionat în orele de vîrf ale funcţionării acestei instituţii medicale. 

22. La data de 10.07.09, în incinta şcolii muzicale din or. Ocniţa, între orele 10-11, PCRM a  

demonstrat filmul "Atac asupra Moldovei”. Au fost prezenţi medicii de la CMF, mulţi pacienţi fiind 

nevoiţi să aştepte pe coridoare revenirea lor la serviciu.  

23. Drochia. Mulţi alegători s-au revoltat cu referire la întîlnirile organizate cu dna Zinaida Greceanîi, 

precum că sunt aduşi la aceste întîlniri în mod organizat. Dar cel mai mult s-a revoltat Grigore 

Melnic, primar de Drochia, candidat electoral pe listele AMN şi degrevat din funcţie. Dînsul s-a 

adresat la CER 14, promiţîndu-le o contestaţie răsunătoare: de ce sunt folosite resursele 

administrative, personalul de serviciu, de ce se aduc organizat şi masiv angajaţii în timpul orelor de 

lucru ca să umple sala? O angajată de la direcţia învăţământ a mărturisit că ar vrea să participe şi la 

întîlnirile cu alte partide, dar nu li se permite în orele de program. 

24. La 11.07.09 Vladimir Voronin şi Dorin Chirtoacă au susţinut întruniri cu alegătorii. Pentru 

comparaţie : dacă vicepreşedintele PL a sosit la întrunirea electorală cu automobilul propriu Opel 

Astra şi n-a fost prezent nici un poliţist pentru  asigurarea ordinii publice, atunci pe durata vizitei lui 

V. Voronin observăm contrariul. Au fost folosite maşini de serviciu, mai multe echipaje ale poliţiei 

rutiere şi ale serviciului de pază, iar în localitate au apărut mai mulţi colaboratori ai organelor de 

poliţie.    Localitatea? 

 

Promovarea agresiunii şi a discordiei 

1. Angajaţii primăriei din comuna Zaim, raionul Căuşeni, cît şi cei de la Secţia raională Căuşeni de 

asistenţă socială şi protecţie a familiei vizitează fiecare casă, chemînd cetăţenii să voteze PCRM. 

Oamenii sunt timoraţi că în caz contrar va avea loc unirea cu „ţiganii români” şi că în Moldova se va 

declanşa războiul, lumea  va muri de foame, nu va primi pensii şi salarii. 

2. La 03.07.2009, în clubul spitalului raional Căuşeni a avut loc întîlnirea cu alegătorii a candidatului 

în deputaţi din partea PCRM, Munteanu Nicolae. Acesta a abordat cu ură şi batjocoră reprezentanţii 

opoziţiei, învinuindu-i că au provocat alegerile  anticipate, că au distrus clădirile Preşedinţiei şi 

Parlamentului. S-a vehiculat că partidele de opoziţie sunt lipsite de responsabilitate şi doar PCRM 
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este forţa care poate conduce ţara.  

3. În raionul Leova, concurenţii electorali PCRM, AMN, PLDM au un comportament agresiv, dînd vina 

unii pe alţii în legătură cu evenimentele ce au urmat după 5 aprilie 2009;  acelaşi lucru se întîmplă şi 

în localităţile din raionul Vulcăneşti. 

4. În ziarul raional independent “Cuvătul liber” din Leova, (nr. 25 (512) din 26.06.2009) citim articolul 

"Papagalii", în care redactorul şef Ion Mititelu tratează insultător  guvernarea PCRM: "practicieni 

mediocri"; prim-ministrul Zinaida Greceanîi este numită „doamna mitralieră, politician ratat şi 

nerealizat" etc. 

5. Bălţi. În cadrul întîlnirilor cu alegătorii, organizate de PCRM, sunt exprimate frecvent învinuiri în 

adresa partidelor de opoziţie (în special în ceea ce priveşte acţiunile si consecinţele evenimentelor 

din 7 aprilie curent). Asemenea atitudine s-a observat la Intîlnirea Zinaidei Greceanîi cu 

reprezentantii agenţilor economici, în timpul vizitelor întreprinse de consilierii locali din partea 

PCRM la întreprinderile, instituţiile de stat si băncile din municipiu. Zinaida Greceanîi a făcut 

declaraţii de intimidare în adresa lui Vlad Filat şi Dorin Chirtoacă şi în cadrul vizitelor din r-nul Rîşcani. 

6. Briceni. PCRM destribuie ziarul "PULS",  în materialele căruia se aţîţă vrajba şi ura între concurenţii 

electorali. 

7. Edineţ. Ziarul PCRM "ПУЛЬС", difuzat sîmbătă, 11 iulie,  la domiciliul cetăţenilor, găzduia pe prima 

şi a doua pagină un material în care, la modul cel mai direct, concurentul electoral Dorin Chirtoacă 

este numit fascist, iar PLDM - organizaţie pro-fascistă. 

8. În cadrul  întîlnirii cu angajaţii SA "Cimişlia", organizată la 14 iulie, ora 10-00,  Igori Dodon a 

insultat pedagogii şi i-a învinuit că au fost organizatorii acţiunilor de violenţă din 7 aprilie.  

9. Teleneşti. În discursurile candidaţilor AMN, care s-au întîlnit cu alegătorii pe 8 iulie curent, au fost 

aduse foarte multe învinuiri în adresa partidului de guvernamînt, a concurenţilor electorali Marian 

Lupu, Iu.Roşca.  

10. Edineţ. Din partea unor membri ai PCRM, veterani ai partidului, am auzit adresări denigratoare 

către simpatizanţii altor partide, replici care pot fi tratate ca instigare la ură, discriminare pe bază de 

apartenenţă naţională şi lingvistică. 

Afişajul electoral  

1. In or. Orhei, persoane necunoscute au distrus panoul Partidului Democrat.  

2. În raionul Criuleni, în satele Slobozia Duşca, Bălţata, Dolinnoe, Coşerniţa, au fost observate cazuri 

de plasare a afişajului electoral al PCRM în locuri neautorizate, precum piloni de electricitate, stîlpi 

ş.a.  

3. În raionul Ialoveni, afişajul electoral al PCRM este plasat în transportul public, iar unii şoferi de 
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microbuze le împart pasagerilor fluturaşi electorali. Drept exemplu serveşte ruta Costeşti - Chişinău. 

4. De asemenea, afişajul electoral al PCRM este plasat pe pilonii de electricitate din suburbiile 

Chişinăului: Bubuieci, Stăuceni, Ciorescu, Cricova, Truşeni. 

5. În localităţile Zaim, Cîrnăţeni din r-nul Căuşeni, nu există locuri autorizate pentru publicitate 

electorală. Agitaţia electorală este afişată pe geamurile primăriei, pe pereţii clădirilor din centrul 

satelor . 

6. Chişinău, 13 iulie str. Vasile Lupu. S-a observat afişaj electoral al PCRM şi PLDM amplasat pe gard. 

6. Chişinău, 12 iulie, str. Petru Movilă. S-a observat afişaj electoral al PL, PCRM, AMN, PLDM, PDM şi 

PPCD  amplasat pe gard. 

7. Chişinău, 13 iulie. Pe str. Calea Ieşilor a fost deteriorat un panou publicitar al PLDM. 

8. Chişinău, 11 iulie, str. Mircea cel Bătrîn 13/2 . Afişajul electoral al PCRM. PL, PPCD, AMN, PLDM, 

PDM este amplasat pe garduri.  

9. UTA Găgăuzia, s. Congaz, 11 iulie. Afişajul electoral al PCRM este amplasat pe stîlpi, pe pilonii de 

electricitate. 

10.  Cişinău, str. Vasile Lupu.  Afişajul electoral al PDM este amplasat pe gard. 

11. Deşi în localităţile din raionul Vulcăneşti primăriile au autorizat locuri speciale pentru afişaj 

electoral, concurenţii electorali PCRM şi PPCD plasează afişaj electoral în afara panourilor 

publicitare.  

12. Edineţ. Posterele electorale ale PDM sunt afişate în locuri neautorizate: pe gherete comerciale, 

pe stîlpi, la staţiile transportului urban de pasageri.  

13. Bălţi. În noaptea de 30.06.2009 spre 01.07.2009 au fost supuse unor acte de vandalizm 

bilbordurile cu publicitate electorală din partea Partidului Democrat din Moldova, amplasate pe 

adresele: str. Decebal (regiunea hotelului LIDO); str. Caraciobanu (regiunea barului Gruzia); str. 

Independenţei nr. 15 (sediul partidului). Secţia de poliţie Bălţi a fost avertizată  despre posibilele acte 

de vandalism chiar în seara zilei de 30.06.2009, însă nu au fost luate măsurile necesare. 

14. Bălţi. In transportul urban din municipiu sunt afişate postere cu agitaţie electorală pentru PCRM. 

Posterele nu conţin date privind ziua tipăririi, denumirea tipografiei, nici achitarea din fondul 

electoral al PCRM. 

15. La Şoldăneşti agitaţia electorală este afişată pe pilonii de electricitate şi pe pereţii unor clădiri. 

16. Drochia. PDM a pregătit către 1 iulie 2009 o întâlnire a lui Marian Lupu cu alegătorii. În virtutea 

acestui fapt, în or. Drochia au fost lipite afişe cu 3 trandafiri pe toţi stîlpii şi pe toate gheretele, 

ocupîndu-se integral şi panoul orăşenesc destinat afişajului electoral. PCRM nu a rămas în urmă, 

aplicînd consecutiv, peste unul din afişele PDM, cîte un afiş PCRM. 
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17. Bălţi. În noaptea de 08.07.2009 spre 09.07.2009 au fost supuse repetat unor acte de vandalism 

panourile publicitare ale Partidului Democrat din Moldova,  amplasate pe următoarele adrese:  

intersecţia dintre str. Alexandru cel Bun şi str.   Bulgară (magazinul  Fidesco) - un panou publicitar; 

str.Decebal nr. 164-168 (reg.  hotelului Lido) - din ambele părţi; str. Caraciobanu (reg. bar. Gruzia) - 

din ambele părţi. 

18. Edineţ. În localitatea Cupcini, din 10 iulie, trei zile la rînd sunt deteriorate, sau lipite deasupra cu 

postere ale PCRM, panourile electorale ale PLDM. Liderul local al PLDM a sesizat primăria Cupcini si 

politia locală, însă n-au fost întreprinse nici un fel de măsuri.  

19. Două tinere din Orhei au fost amendate cu câte 200 lei fiecare pentru că au murdărit cu vopsea 

trei panouri electorale şi au lipit afişaj electoral în locuri neautorizate. Conform poliţiei, tinerele şi-au 

recunoscut vina. Ele au declarat la poliţie că un bărbat necunoscut le-a propus să lipească 30 de afişe 

electorale şi să murdărească cu vopsea panourile electorale din oraş pentru 500 lei. Au primit şi un 

avans de 100 lei şi 6 pachete de vopsea neagră. Cazul este cercetat. 

20. La Bălţi au fost identificate trei persoane care au deteriorat panouri publicitare ale Partidului 

Democrat. 

21. În satul Căpriana, raionul Străşeni, câţiva tineri au scris pe garduri mesaje insultătoare în adresa 

Partidului Comuniştilor. Persoanele încă nu au fost identificate. O persoană însă a fost amendată cu 

400 lei pentru că a afişat neautorizat material cu conţinut negativ împotriva PCRM. 

22. Rezina. Reprezentanţii PD au lipit afişe electorale cu imaginea lui Marian Lupu la staţiile de 

autobuz din oras. 

23. Soroca, 13.07.09. La staţia de autobuz  din s. Grigorăuca au fost observate panouri electorale 

PLDM. 

24. Bălţi.  AMN  a lipit  materiale  electorale în locuri neautorizate, pe întreg teritoriul municipiului. 

De exemplu, pe străzile Conev (la intrarea în blocurile de locuit), Ciprian Porumbescu (pe fiecare 

pilon de electricitate).  

25. Bălţi.  Afişajul electoral PCRM este plasat pe partea exterioară a transportului urban, încălcîndu-

se regulamentul poliţiei rutiere., de asemenea, pe gheretele din preajma pieţei municipale de pe 

strada Puşkin pe vitrinele magazinului Furşet s.a. 

26. Edineţ. Posterele electorale ale PDM şi PPCD sunt afişate pe tot teritoriul raionului, în locuri 

neautorizate: pe gherete comerciale, pe stîlpi, la staţiile transportului urban de pasageri, pe porţi, iar 

posterele PDM sunt lipite chiar şi pe uşile primăriei Edineţ. 

 

Intimidarea concurenţilor electorali 
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1. Pe 29 iunie 2009, în incinta primăriei Orhei, urma să se desfăşoare întîlnirea cu  alegătorii din 

localitate a candidatului pe lista PD, Marian Lupu. Din sursele  parvenite la secţia de poliţie şi secţia 

de pompieri, s-a anunţat că sala este minată. După cercetarile de rigoare, faptele nu s-au confirmat 

şi întîlnirea, totuşi, a avut loc. 

2. În noaptea de 2 spre 3 iulie persoane necunoscute au incendiat sediul Partidului Liberal din or. 

Orhei. La faţa locului au sosit colaboratorii poliţiei şi liderii organizaţiei raionale PL. Cazul este 

cercetat de către Comisariatul de poliţie. 

3. Pe data 05.07.2009,  ora 16.20, persoane necunoscute au aruncat două pungi cu vopsea de 

culoare cafenie într-un automobil parcat în centrul satului Chiperceni, r-nul Orhei. Automobilul 

aparţinea liderului PL Orhei, Sergiu Miron, care a depus plîngere la poliţie. 

4. Vineri, 26 iunie 2009,  Vasile Iovv (deputat PCRM), l-a avertizat pe primarul satului Micleşti, r-nul 

Criuleni, Iurie Buga (PD), să nu se implice în electorală în defavoarea PCRM.  

5. De la începutul campaniei electorale, în apropierea sediului PLDM, staţionează zilnic un 

autoturism al poliţiei (de exemplu, pe data de 06.06.09 avea numerele de înmatriculare MAI 0526), 

care filmează şi fotografiază orice persoană care intră în sediul partidului dat.  

6. Donduşeni. Rotaru Serghei, activist al PLDM din satul Frasin, în urma lucrului de agitaţie electorală 

în favoarea acestui partid, a fost chemat de către poliţistul de sector din s. Frasin, care,  jucîndu-se cu 

un baston metalic, l-a ameninţat să nu mai facă agitaţie pentru acest partid. Mai tîrziu Sergiu Rotaru 

a fost chemat de către reprezentantul Guvernului Gugurin V. la Consiliul Raional Donduşeni, care l-a 

preîntîmpinat că va avea deschis dosar penal, dacă va continua să facă agitaţie pentru PLDM.  

7. Activişti ai PLDM din satul Crişcăuţi, Donduşeni au fost vizitaţi, la insistenţa primăriţei din sat 

(membru PCRM), de către comisia ecologică, care le-a stabilit o amendă. 

8. La 10 iulie, ora 09.40 un grup de iniţiativă al PL, care se afla în satul Corbu cu scop de agitaţie 

electorală, a fost agresat verbal de către Lucia Cordulean, secretarul organizaţiei primare PCRM,  

care le-a sugerat să nu mai desfăşoare activităţi electorale în sat. 

9. La 11 iulie, ora 12.30 un grup de Iniţiativă al PL, care repartiza materiale electorale pe teritoriul 

Garii Auto Donduşeni, a fost tratat cu un comportament indecent de către şeful garii Bodorin 

Valeriu, care a ameninţat acest grup cu răfuială fizică, dacă nu pleacă imediat de acolo. 

10. Pe 11 iulie, după vizita preşedintelui statului la Dubăsarii Vechi, Radu Vasilita (activist AMN) a 

fost atenţionat de un necunoscut (aflat într-o maşină) să nu se implice în politică, altfel o va păţi. 

11. S-au făcut încercări de a împiedica buna desfăşurare a vizitei electorale a lui Dorin Chirtoacă la 

Dubăsarii Vechi. Astfel, simpatizanti ai PCRM, în stare de ebrietate, au iesit în faţă şi au început a 

pune întrebări provocatoare şi a-l înviniu pe D. Chirtoacă de diverse acţiuni ilegale. 
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11. Aceleaşi activităţi s-au repetat şi în cadrul întilnirii cu alegătorii, susţinută de  Vlad Filat (PLDM) la 

Criuleni, în seara zilei de 7 iulie. Astfel, un oarecare Mocan (consilier local PCRM) si alţi cîţiva 

provocatori au încercat să pericliteze buna desfăşurare a întrunirii.  

12. Ungheni. Susţinătorul PCRM din s. Rădenii Vechi, Donici D. A., ameninţă simpatizanţii partidelor 

de opoziţie că vor fi închişi în beciuri, după alegeri. 

 

Intimidarea funcţionarilor locali 

1. Căuşeni. La 07.07.09 în satele Fîrlădeni, Opaci, Ursoaia au avut loc întîlniri ale alegătorilor cu 

ministrul pentru economie Igor Dodon şi viceministrul Iurie Munteanu.  Aceştia s-au deplasat cu 

două maşini Şcoda, nr. CKI 211 şi nr. CMX 80, fiind însoţiţi de paza de stat. Pentru organizarea 

întîlnirilor, şefa Secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Căuşeni, Eudochia Golan, a telefonat 

asistenţii sociali din localităţile nominalizate şi i-a obligat să asigure prezenţa a 15 persoane, în caz 

contrar vor fi eliberaţi din funcţie.  

2. Soroca. Primarul com. Tătărăuca Veche,  Raischi Liviu, i-a ordonat şefei Căminului Cultural din s. 

Niorcani să voteze pe cine o să-i spună el. Această discuţie a avut loc la data de 13.07.09, după 

finisarea şedinţei volante de la primărie.  

 

Intimidarea alegătorilor şi a agenţilor economici 

1. Pe 5 iulie 2009, între orele 14-15.00, membrii PL îi invitau pe locuitorii satului Pohrebeni, r-nul 

Orhei, să vizioneze un film despre evenimentele din 7 aprilie 2009. În acelaşi timp, dintr-un 

automobil de culoare albă, marca VAZ 2107, cu nr. de înmatriculare de Floreşti, oamenii erau 

intimidaţi prin megafon să nu participe la vizionarea filmului respectiv. 

2. În satul Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul, oamenii sunt foarte intimidaţi, dezinformaţi şi 

manipulaţi de către primarul  Vicol, membru activ al PCRM, iar frica ce o au nu le dă voie să facă nici 

o declaraţie. Sătenii nu au încredere în nimeni, spun doar că „voi veniţi şi plecaţi, iar noi rămînem”. 

Ei se tem de ceea ce li se poate întîmpla, dacă comuniştii vor cîştiga alegerile, spunînd că n-are cine-i 

apăra de furia primarului şi a soţiei sale, lucrător medical în sat. "A cui este puterea, a celui este şi 

dreptatea", se exprimă adesea oamenii. 

3. Edineţ. Pe parcursul săptămînii curente, echipa de agitaţie electorală a PCRM demonstrează prin 

localităţile raionului Edineţ filmul "Atac asupra Moldovei" şi prezintă un program artistic cu 

participarea vedetelor estradei autohtone. Întreaga echipă s-a cazat la hoteul privat "Nica" din or. 

Edineţ, iar conducătorul ei face presiuni asupra  managerului hotelului ca să fie cu toţii cazaţi gratis, 

deoarece reprezintă partidul de guvernare. 
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4. Bălţi. Pe 3 iulie 2009, Partidul Liberal a organizat un seminar cu genericul "Noua Campanie 

Electorală a Liberalilor - Povocare şi Şansă" pentru membrii de partid şi susţinătorii acestuia. Tatiana 

Poting, preşedintele filialei PL Bălţi, s-a plîns că a întîmpinat mari dificultăţi în arendarea sălii pentru 

desfăşurarea activităţii, dat fiind că toţi agenţii economici din municipiu au fost preveniţi de poliţiştii 

de sector să nu acorde spaţii în arendă concurenţilor electorali de opoziţie. Seminarul s-a desfăşurat, 

într-un sfîrşit,  în incinta restaurantului „Moldova” din Bălţi. 

5. Donduşeni. La data de 02.07.09,  în satul Elizavetovca, reprezentantul PLDM Dumitru Ciubaşenco, 

redactor-şef al  ziarului "Moldavschie Vedomosti", a susţinut o întîlnire cu alegătorii. După 

eveniment, primarul satului Elizavetovca Valeriu  Mişcişin, membru PCRM, a chemat cele circa 20 de 

persoane participante la întîlnire şi le-a  ameninţat că li se va da foc la case şi vor fi crunt bătuţi 

pentru participarea la asemenea întîlniri.  

6. Donduşeni. La 12 iulie, Prim-ministul Zinaida Greceanîi s-a întîlnit cu alegătorii raionului 

Donduşeni. În sală nu au fost admişi 2 corespondenţi de la ziarul "Moldavschie Vedomosti", iar la 

ieşire au depistat că roţile de la automobilul lor au fost sparte. 

7. Drochia. Vineri, 10 iulie, la Drochia a venit Zinaida Greceanîi,  în calitate de concurent electoral. 

Paza de corp de la uşa Casei de cultură nu i-a permis să intre în sală corespondentului publicatiei 

independente "Glia Drochiana", Cebotari V. (anterior văzuse că fotografia afară şi a întrebat cine 

este). La vreo 10 minute de la începutul întîlnirii, de V.Cebotari s-a apropiat un alt bodygard şi i-a 

spus că poate intra, cu condiţia că nu va fotografia.  

8. Consilierul S. Arabadji din com. Ciorescu ameninţă cetăţenii că dacă  nu votează PCRM, s. Goian nu 

va fi aprovizionat cu apă. 

9. Studenţii Colegiului militar de grăniceri din Ungheni au acces doar la publicaţia "Comunistul" şi 

"Moldova Suverană". Săptămîna trecută, adunaţi sub pretext organizatoric în sala de şedinţe, 

studenţii au fost impuşi să vizioneze filmul „Atac asupra Moldovei”. 

 

 

Cadouri electorale 

1. Pe 30 iunie 2009, Taisia Voronin a venit în r-nul Dubăsari, unde a împărţit  alegătorilor ajutoare 

umanitare. De asemenea, Taisia Voronin le-a asigurat absolvenţilor liceelor o excursie cu vaporul pe 

Nistru, menţionînd că această excursie s-a făcut posibilă cu susţinerea Partidului Comuniştilor. 

2. La 6 iule, în cadrul întîlnirii cu alegătorii din satul Opaci, candidatul PCRM Dodon a promis 

cetăţenilor că statul le va veni în ajutor privind problemele cu care se confruntă. În următoarele 2 

zile liderul PCRM Gavrilaş Maria a primit 1 km de furtun (ţeavă pentru apeduct). Furtunul a fost 
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depozitat la un adept PCRM şi este repartizat cetăţenilor, la dispoziţia M. Gavrilaş. La solicitarea 

primarului, dînsa a refuzat să prezinte actele de primire şi cele de conformitate.  

3. Căuşeni. După vizita lui Igor Dodon, în localitate lucrează un greider de la Direcţa Drumuri Căuşeni, 

care a fost trimis  la indicaţia lui Dodon, achitarea lucrărilor de reparaţie urmînd să se facă din contul 

bugetului de stat. 

4. Duminică seara,  12 iulie, în piaţa centrală a oraşului Căuşeni a avut loc un concert cu 

partiticiparea artiştilor Silvia Grigore, Mihai Ciobanu, Ana Puică, Lenuţa Gheorghiţă - cadou din 

partea PCRM de hramul oraşului. În cadrul sărbătorii, candidaţii în deputaţi din partea PCRM 

Munteanu Iurie, Grigoriev Ştefan şi Nicolae Muneanu au scandat "Să apăram Moldova", "Moldova 

înaintează", "Votaţi PCRM", urmate de artificii, un alt cadou din partea PCRM pentru orăşeni. Tinerii 

fluturau drapele roşii, unul dintre ei a recunoscut că este încadrat în agitaţie pentru PCRM, pentru că 

i s-a promis un loc de muncă.  

5. Conform informaţiei primarului din Hîrtop, Cimişlia, Midoni Vladimir, la 12 iulie în satul Valea 

Perjei au avut loc manifestaţii cu prilejul zilei satului. A evoluat Olga Ciolacu, cadou din partea PCRM 

pentru localnici. La orele 16-00, Igor Dodon, candidat PCRM, a felicitat cetăţenii şi a donat, (din 

partea lui personală, după cum a anunţat) echipament pentru sala de forţă la un cost de 35 mii lei.  

6. Drochia.  In cadrul vizitei Zinaidei Greceanîi la Drochia, pe 12.07.2009, dînsa  a menţionat că a 

venit în 2 ipostaze: ca premier şi în calitate de concurent. Greceanîi a participat la deschiderea 

oficială a unui cabinet radiologic, unde va funcţiona un aparat digital de mare performanţă. 

Greceanîi a mai spus că în cadrul vizitei anterioae medicii din Drochia au cerut să le promită o 

susţinere financiară pentru reparaţia maternităţii, la care Guvernul a alocat 3,5 mln lei şi acum i se 

bucură inima pentru sălile pe care le va avea maternitatea din Drochia. Despre toate aceste 

programe investiţionale ea a vorbit la întâlnirea electorală cu alegătorii ce a avut loc la Casa de 

cultură. 

7.  PLDM a organizat concerte pentru locuitorii com. Ciorescu, Budeşti, Băcioi. 

9. Rîşcani. În raion se distribuie ajutoare umanitare pentru bătrîni şi alte categorii de cetăţeni social 

vulnerabili. Ajutoarele sunt repartizate de către secţia asistenţă socială şi însoţite de  mesaje 

electorale în susţinerea PCRM. 

 

Listele electorale 

1. Căuşeni. Consiliul electoral raional nu a adus la cunoştinţa APL noul model de liste electorale, 

primăriile din raionul Căuşeni elaborînd listele după modelul vechi. Faptul a ieşit la ivelă abia după ce 

listele au fost prezentate la CER şi din acest considerent a fost depăşit termenul de prezentare a 
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listelor către CEC. 

2. În or. Căuşeni nu s-au întreprins acţiuni privind verificarea corectitudinii listelor electorale. În 

cadrul întîlnirii din 03.07.2009 cu candidatul în deputaţi din partea PCRM Nicolai Munteanu, angajaţii 

spitalului raional Căuşeni au declarat că primăria nu întrepride nimic în scopul perfectării listelor, 

necătînd la faptul că în alegerile predcedente în secţia de votare nr. 1 numărul alegătorilor care au 

votat în baza listelor  suplimentare a fost la fel de mare ca şi cel al alegătorilr din listele întocmite de 

primărie. Pe de altă parte, primăriile Săiţi, Tocuz au elaborat listele fără a completa rubrica cu nr. 

buletinelor de identitate ale alegătorilor.  

3. Din cauza deconectării energiei electrice, primăriile Baccealia şi Fîrlădeni nu au avut posibilitate de 

a transmite la CEC prin e-mail listele electorale către 06.07.09.  

4. În majoritatea localităţilor din raionul Leova, listele electorale sunt alcătuite în baza registrelor de 

la primărie. Verificarea la domiciliu nu se efectuează pe motiv că lipsesc resursele umane şi  

financiare necesare pentru această acţiune.  

5. Mulţi primari din raionul Cahul refuză să colaboreze cu observatorii LADOM şi să le furnizeze 

informaţii. De exemplu, primarul din s. Badicul Moldovenesc l-a apostrofat grosolan pe unul dintre 

observatori pentru faptul că acesta s-a interesat de modul în care se verifică şi se întocmesc listele, 

propunîndu-şi serviciile în acest sens. 

6. Lucrul cu listele electorale este foarte anevoios şi ineficient. Se repetă situaţia din alegerile 

precedente. Cu toate că, în conformitate cu prevederile Codului electoral, primăriile se fac 

responsabile de perfectarea listelor, acestea invocă insuficienţa de resurse umane pentru ca listele 

alegatorilor să fie verificate la domiciliu.  Termenii sunt restrînşi, volumul de lucru este foarte mare, 

de aceea nu ne putem aştepta la  mari schimbări în liste. Pe de altă parte, primăriilor le-a fost 

prezentată pe CD doar informaţia parvenită de la ministerul de resort cît priveşte includerea 

persoanelor cu vîrsta de 18 ani şi a celor ce şi-au schimbat reşedinţa şi, respectiv, excluderea celor 

plecaţi şi a celor decedaţi. Pentru excluderea unei persoane  decedate, este nevoie să fie anexată 

copia certificatului de deces, iar atunci cînd  acest document lipseşte, persoana rămîne să figureze în 

lista electorală. De ex. la Drochia OTL a examinat, împreună cu secretarul CER 14, o bună parte din 

listele electorale. S-au depistat foarte multe inexactităţi, repetări, aceeaşi persoană este înscrisă sub 

două nume de familie (Fam. Ganziuc, Moscalu, secţia de votare nr. 7, Drochia etc.) 

 

Implicarea copiilor în campania electorală 

1. Conform informaţiei parvenite de la OTL Căuşeni, sîmbătă, 4 iulie, elevii minori (clasele a IX-a) de 

la liceul rus „Puşkin”, au fost convocaţi la adunarea de partid ce-a avut loc la elevatorul din Căuşeni ( 
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staful PCRM ). Copiilor li s-au repartizat ziare şi postere cu agitaţie electorală pentru PCRM, pe care 

aceştia  urmau să le aducă în fiecare casă. 

2. În cadrul întîlnirii (duminică, 12 iulie)  lui Marian Lupu cu electoratul din comuna Trinca, r-nul 

Edineţ, personalul grădiniţei a antrenat copiii să prezinte un concert. „Avem nevoie de o sobă la 

grădiniţă şi poate ca dl Lupu ne va ajuta cu ceva”, şi-au motivat ei acest gest.  

3. La 05.07.09, în satul Sălcuţa, r-nul Căuşeni a avut loc întîlnirea alegătorilor cu viceministrul 

economiei Iurie Munteanu, candidat pe lista PCRM.  Munteanu a sosit însoţit de două microbuze în 

care se aflau minori (elevi din Căuşeni) îmbrăcaţi în maiouri roşii, care au scandat lozinci de susţinere 

a PCRM şi au repartizat agitaţie electorală.  

4. La întîlnirea cu alegătorii din satul Urosoaia, r-nul Căuşeni, a participat şi şeful serviciului veterinar 

Ion Antohiev, care s-a deplasat la faţa locului cu transportul de serviciu. Concurenţii electorali au fost 

însoţiţi de un microbuz cu minori, elevi ai liceului „Puşkin” Căuşeni. Fiind întrebaţi de ce folosesc 

minorii în campania electorală, reprezentanţii PCRM au menţionat că aceştia  sunt comsomolişti şi 

desfăşoară activităţi obşteşti. 

 

Tratament diferenţiat pentru concurenţii electorali 

1. La Chetrosu, Drochia, prima întîlnire a concurenţilor electorali cu alegătorii a avut loc duminică, 28 

iunie, curent. Alegătorii s-au întîlnit cu Valentina Buliga, candidat pe listele electorale PDM. 

Evenimentul s-a desfăşurat în Casa de cultură,  fără  a fi achitată arenda sălii. Deşi în cadrul alegerilor 

precedente primarul, şi el reprezentant PD, a emis dispoziţia de a se încasa câte 1500 lei pentru 

fiecare întîlnire.  

2. Soldăneşti.  Întîlnirile cu alegătorii sunt convocate preponderent în orele de lucru. Atunci cînd în 

teritoriu urmează să se deplaseze reprezentanţii opoziţiei, acestora li se cere să depună cereri cu 5 

zile înainte, în caz contrar le este refuzat spaţiul. În acest context, la Cobîlea, primarul comunist se 

revolta de venirea lui Vlad Filat, fără a i se fi adus la cunoştinţă din timp acest fapt. Pe de altă parte, 

reprezentanţii PUTERII (deputatul Miron), convoacă lumea, în grupuri nenumeroase, ori de cîte ori le 

convine. Astfel, întîlnirea lui Marian Lupu cu alegătorii din Şoldăneşti a fost programată în timpul 

orelor de lucru (la 15.00), fiind autorizată de către primarul Alexandru Tinica  (PPCD). 

3. Mijloacele de informare aparţinînd autorităţilor locale, reflectă prioritar poziţia partidului pe care-l 

reprezintă conducerea raionului (Donduşeni, Floreşti, Rezina). Iată cîteva exemple.  

4. Floreşti. Ziarul raional "Drapelul", ediţie a Consiliului raional Floreşti, favorizează  deschis PCRM. 

Astfel, în numărul din 26 iunie 2009, publică o relatare de la conferinţa de presă susţinută de 

Vladimir Voronin pe 24 iunie cu tema "Alegerile anticipate şi statalitatea moldovenească". Ea 
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cuprinde doar cîteva  propoziţii de genul: "Partidul Comuniştilor pune în mod atît de radical 

problema, fiindcă opoziţia, începînd cu 7 aprilie, prin acţiunile sale, a pus deja sub semnul întrebării 

existenţa Moldovei ca stat."  

5. Donduseni.  Cititorii gazetei raionale "Pasul Nou" cunosc doar un singur partid - PCRM. Astfel, în 

ediţia din prima săptămînă a lunii iulie, activitatea din raion este reflectată prin prisma apartenenţei 

politice a persoanelor la PCRM.  

6. Rezina.  În ziarul Consilului raional "Farul Nistrean", editia din 3 iulie 2009, sunt preluate două 

articole din "Moldova Suverană" (16 iunie 2009 şi   11 iunie 2009), care pun în lumină pozitivă doar 

partidul de guvernămînt şi pe liderii acestuia.  

7. Floreşti.  În ediţia din 26 iunie 2009, ziarul "Drapelul" a publicat  "O adresare a veteranilor", fără a 

menţiona şi numele membrilor  Asociatiei Veteranilor, din partea cărora ar fi venit acest apel. 

Materialul se referă la o recentă Plenară a veteranilor din raionul Floreşti, care a aprobat o adresare 

către toţi veteranii «să participe la alegerile anticipate în Parlamentul RM la 29 iulie şi să voteze 

pentru stabilitate», vehiculîndu-se că ...«totul s-a schimbat  odată cu venirea la putere a Partidului 

Comuniştilor din RM, care a adus stabilitatea şi a reanimat sectoarele economice şi sociale", etc.  

8. Directorul liceului "Nicolaie Donici" din satul Dubăsarii Vechi, Andrei Zgîrcu, a favorizat 

participarea liceenilor care au sustinut deja bacalaureatul la întrunirea electorală a lui V. Voronin, 

totodată împiedicîndu-i să participe la cea a lui D. Chirtoaca. Astfel, A. Zgîrcu a chemat liceenii să-şi  

primeasca diplomele în dimineaţa zilei de 11 iulie. Nu le-a înmînat însă diplomele, ci i-a chemat să 

participe la întrunirea lui Voronin. După care, în mod special, a stabilit înmînarea diplomelor pentru 

ora 12, ca ei să nu poată asista la vizita lui D. Chirtoacă. 

9. Sîmbătă, 11 iulie, în satul Dubăsarii Vechi au sisit cu vizite electorale preşedintele în exerciţiu 

Vladimir Voronin (PCRM) şi (cu 2 ore mai târziu), vicepreşedintele PL Dorin Chirtoacă. La orele 10.00, 

sala Casei de cultură din localitate a fost pusă la dispoziţia preşedintelui PCRM, pe cînd candidatul PL 

a fost nevoit sa-şi desfăţoare întrunirea electorala în incinta (ograda) unui bar. Lui D. Chirtoacă i-a 

fost refuzată sala Casei de cultură pe motiv că după vizita lui V. Voronin va avea loc un concert 

(concertul aşa şi nu a avut loc). 

 


