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Lista neregulilor semnalate de observatorii LADOM în ziua alegerilor
parlamentare anticipate din 29 iulie 2009:

I. Liste electorale imperfecte, deşi funcţionarii electorali au fost solicitaţi să
le actualizeze în mod adecvat:
1. La secţia de votare nr. 229 din Chişinău, în listele electorale figurează
persoane decedate, alte persoane nu se regăsesc (Gheorghiev Mihail,
decedat, este inclus în listă pe adresa str. Grigore Ureche 48);
2. La secţiile 130, 127
electorale;

din Chişinău, alegătorii nu se regăsesc în listele

3. La secţia 228 din Chişinău, figurează persoane înscrise de 2 ori , persoane
decedate sau persoane care de mulţi ani nu mai locuiesc la adresa
respectivă;
4. La secţia nr.7 din Soroca, alegătorii care locuiesc pe adresa A. Mateevici 16,
18 nu se regăsesc în liste electorale;
5. La secţia nr.7 din Cimişlia un alegător este înscris în listă de 52 de ori, cu
date diferite de buletin;
6. Secţiile nr. 216, nr. 62 din Chişinău, secţia nr. 5 din Leova - în listele
electorale sunt incluse persoane necunoscute de către proprietarii
apartamentelor. În apartamentul nr.117, situat pe strada Florilor 32, a fost
inclusă Verhovscaia Olga care nu are domiciliul pe această adresă. În
apartamentul nr. 2, situat pe str. Zelinschi 36/6 este inclusă în liste Cojocari
Marfa, anul naşterii 1914, despre care proprietarul apartamentului nu ştie
nimic;
7. Din cauza includerii eronate în liste electorale a datelor din buletinul de
identitate, unui alegător din secţia de votare nr. 62 din Chişinău i-a fost
limitat dreptul la vot;

8. La secţiile 105, 224 din Chişinău, unii alegători au găsit înscrise în locuinţele
lor persoane străine ;
9. Secţia nr. 10 Soroca : la 5 aprilie listele erau perfectate după adrese, acum
au fost perfectate după alfabet şi multe persoane nu se regăseau în listelrd
bază, fiind nevoite să voteze pe liste suplimentare ;
10.La secţia nr.2 din Anenii Noi, secţia nr.4 din Căuşeni, în listele electorale
sunt incluse persoane decedate care n-au fost radiate;
11.La secţiile nr. 21, nr.16 din Chişinău, la adresele alegătorilor sunt
înregistrate persoane străine, care au şi votat. Proprietarii vin la secţiile de
votare cu cărţile de imobil, însă nu se ia nici o atitudine;
12.La secţia nr.20 din Cîrnăţenii Noi, r-nul Căuşeni, mai mulţi alegători nu s-au
regăsit în listele electorale;
13.În listele electorale ale secţiilor nr.1, nr.3 din Căuşeni au fost depistate mai
multe cazuri cînd o persoană era înscrisă de două ori. În aceleaşi secţii erori în liste privind datele din buletinul de identitate;
14.Din listele electorale ale secţiei de votare nr. 14 din Surchiceni, Căuşeni au
fost excluse persoanele plecate peste hotare;
15.63 de alegători au fost incluşi în listele electorale ale secţiei de votare nr.31
din Leuntea , r-nul Căuşeni, fără datele din buletinele de identitate;
16.140 de alegători au fost excluşi din listele electorale ale secţiei de votare
nr.13 din Baimaclia, r-nul Căuşeni din motive neîntemeiate;
17.Din listele electorale ale secţiei nr.3 din Şoldăneşti, chiar şi în ziua alegerilor
au fost excluse persoane decedate;
18.În listele electorale ale secţiilor de votare nr. 32, 54, 56, 11 din Bălţi sunt
incluse persoane-fantomă. De exemplu :
- Vidraş Ludmila si Ermolaeva Nadejda – str. Conev, 30/15 (informaţia
parvenita de la proprietarii Vidras Iacob si Nadejda)
- Onopcenco Zinaida, str. Alexandru cel Bun 34/7
- Babaeva Alexandra – str. Alexandru cel Bun 28/46
- Tcaci Stefan, str. Sevcenco 91/15

19.Mai mulţi alegători nu s-au regăsit în listele electorale ale secţiilor
nr.31,44,43,5,7,14,8,6 din r-nul Ialoveni;
20. Secţia nr. 29 din r-nul Ialoveni: cetăţeanul Nicu Tataru a fost înscris de
două ori în lista de bază;
21.La secţia nr. 8 din Străşeni s-au depistat persoane incluse de două ori în
liste, de asemenea au fost indicate incorect anul naşterii, seria sau nr.
buletinului; Secţia nr.20 - în listele suplimentare au fost incluse aceleaşi
persoane de 2 ori;
22.Secţia nr. 135 Chişinău – alegătorii nu se regăseau în liste;
23.Secţia 181 Chişinău – multe persoane cu viză de reşedinţă nu s-au regăsit în
listele de bază, mai mulţi alegători s-au arătat nemulţumiţi de apariţia unor
persoane străine la domiciliul lor;
24.Secţia 238 Chişinău – un alegător a depistat în lista electorală 3 persoane
străine scrise în apartamentul său;
25. Secţia 213 Chişinău – mai mulţi alegători s-au plîns că în apartamentele lor
au rămas scrise persoane care anterior şi-au schimbat viza de reşedinţă;
26. Secţia 230 Chişinău – s-au depistat persoane decedate incluse în listele
electorale, de asemenea informaţie greşită despre locul de trai al
alegătorilor;
27.Secţia 60 Chişinău – foştii proprietari din str. Trandafirilor 11/1, ap.2 au
rămas incluşi în listele electorale;
28.Asupra listelor electorale imperfecte atenţionează şi observatorii Victoria
Puşcaş, s.207 , Eugenia Puşcaş, s.54, Chişinău;
29.Secţia 82 Chişinău – mai mulţi alegători cu viză de reşedinţă în perimetrul
secţiei de votare nu se regăseau în listele de bază, fiind înscrişi în lista
suplimentară;
30. Secţia 98 Chişinău – alegătorul a fost înscris în listă cu greşeli în
ortografierea numelui, cu nr. greşit al actului de identitate;

31. Secţia 125 Chişinău – cel puţin 5 alegători au depistat persoane străine la
domiciliul lor;
32. Secţia 208 Chişinău - o persoană figura înscrisă în apartamentul care a fost
vîndut cu 10 ani în urmă;
33. Secţia 166 Chişinău, pe adresa M. Sadoveanu 28, ap.222 au fost incluse 4
persoane străine cu numele de familie Andronici;
34. Secţia 167: au fost depistate 6 cazuri cînd alegătorii au descoperit că în
listele electorale sunt incluse persoane ce nu locuiesc pe adresa dată;
35. Secţia 205 Chişinău: în liste erau incluse persoane decedate, de asemenea,
aceeaşi persoană a fost inclusă de cîteva ori.
36. Secţia 202: persoane incluse de două ori în listă;
37. Secţia 10 Chişinău: a fost inclusă în liste o persoană decedată, precum şi
persoane plecate şi fără viză de reşedinţă;
38. Secţia 34 Chişinău: în apartamentul Aglaidei Bolboceanu era înscris
Tcacenco Alexandr, fără acordul chiriaşului;
39. Secţia 214 Chişinău: existau persoane incluse în liste fără viză de reşedinţă,
persoane decedate incluse în liste;
40. Secţia 218 Chişinău: persoane decedate incluse în liste, de asemenea,
persoane fără viză de reşedinţă;
41. Secţia 229 Chişinău: persoane decedate incluse în liste;
42. Secţia 231 Chişinău: pe str. Cahul 8/2 au fost înscrisă în listă o persoanăfantomă, au fost incluse şi persoane decedate;
43. Secţia 4 or. Drochia: pe lista electorală, în dreptul alegatoarei Bejan
Mariana erau două semnături şi nici una nu aparţinea acesteia;
44. Secţia nr. 7 Drochia: un alegător nu s-a regăsit în listă, pe cînd mama sa,
decedată de mai demult, se afla în listă;

45. La secţia de votare nr.2 din Cahul s-a adresat un alegător precum că la
adresa sa de domiciliu a primit invitaţie pentru o persoană absolut străină,
Cristea Valeriu, înregistrat cu nr. 724 (se anexează declaraţia alegătorului
Focşa Domnica, ce locuieşte pe strada Victoriei 18 şi invitaţia pe numele
persoanei înregistrată la adresa dată). De menţionat că întocmirea listelor
în ordinea alfabetică împiedică depistarea cazurilor de acest fel; În acelaşi
context: la secţia de votare nr. 5 Cahul s-a adresat un alegător precum că
pe adresa sa sunt înscrise două persoane, una dintre care este Boicenco
Stanislav, str. Libertăţii, 18;
46. La secţia de votare nr.145 Chişinău unor persoane nu li s-a permis să
voteze din cauza listelor electorale imperfecte;
47. La secţia de votare nr. 1/14A au fost depistate cazuri cînd în liste erau
înscrise şi persoane decedate. Multe persoane solicitau verificarea listelor în
scopul ca să nu fie semnături în locul persoanelor care la moment (adică în
ziua alegerilor) nu se află pe teritoriul R.M.;
48. La secţia de votare nr.190 s-au observat 2 persoane cărora nu li s-a permis
să voteze din cauza listelor electorale imperfecte;
49. La secţia de votare nr. 35, în listele electorale figura o persoană decedată
cu 5 ani în urmă, altă persoană care a vîndut apartamentul cu 15 ani în
urmă şi a fost scoasă de la evidenţă de la secţia de paşapoarte;
50. La secţia de votare nr.145 s-au observat 4 persoane cărora nu li s-a permis
să voteze din cauza listelor electorale imperfecte;
51. La secţia de votare nr. 46, în listele electorale s-a depistat includerea a 9
persoane străine şi alegătorii se revoltau că la ei acasă mai locuieşte cineva;
52. La secţia de votare nr. 29 au fost depistate nemulţumiri din partea mai
multor alegători din cauza prezenţei în listele electorale a persoanelor
plecate peste hotare. Au fost încercări din partea alegătorilor de a şterge cu
pixul aceste nume sau de a pune în dreptul lor o semnătură;
53. La secţia de votare nr.191 7 alegători n-au avut posibilitatea să voteze din
cauza listelor electorale imperfecte. La această secţie în listele electorale
imperfecte sunt incluse persoane decedate, persoane străine care nu

locuiesc la adresa indicată, aceeaşi persoană era inclusă pe adrese diferite,
persoane plecate de mult din R. M, şi care nu au cetăţenia statului;
54. La secţia de votare nr.192 mulţi proprietari au declarat persoane străine
înscrise în apartamentul lor;
55.La secţia de votare nr. 130 seria (nr) buletinului alegătorului nu coincidea
cu cea din listă; de asemenea,
la domiciliul legătorilor erau înscrise
persoane străine. Ex: Djurenco Olesea, A47029246, şos. Hînceşti 55/3,
ap.129;
56. La secţia de votare nr. 161, în listele electorale au fost găsite persoane
decedate:
- Prodan Ana (1935) str. G.. Latină 17, ap. 182
- Cocer Raisa (1955) str. P. Zadnipru 14/1, ap. 49
- Malenco Sergiu (1948) str. P. Zadnipru 14, ap 40.
- Maimescu Valeriu str. G. Latină 17/1, ap. 85.
56. La secţia de votare nr.131 alegătorii găseau în listele electorale persoane
străine incluse la domiciliul lor. Au fost cazuri cînd alegătorii au adus dovezi,
cartea de imobil;
57. La secţia de votare nr.99 s-au observat 2 persoane cărora nu li sa permis
să voteze din cauza listelor electorale imperfecte;
58.La secţia de votare nr. 1/94 mai multe persoane se revoltau că pe adresa lor,
în apartamentul lor locuiesc 2 sau 3 familii;
59.La secţia de votare nr.1/90 s-a observat o persoană căruia nu i s-a permis să
voteze din cauza listelor electorale imperfecte;
60.La secţia de votare nr. 9, în lista electorală s-au depistat persoane decedate
sau fără viză de reşedinţă;
61.La secţia de votare nr. 53 unui alegător nu i s-a permis să voteze din cauza
listelor electorale imperfecte; la fel şi la secţia de votare nr. 116 ;
62.La secţia de votare nr. 226 s-au observat 10 persoane cărora nu li s-a
permis să voteze din cauza listelor electorale imperfecte. Erau introduse
persoane decedate sau scoase de la evidenţă;

63. La secţia de votare nr. 58a, 4 persoane au spus că au verificat listele înainte
de votare şi au solicitat să se facă rectificării, însă ele aşa şi n-au fost făcute;
64. La secţia de votare nr. 15 o doamnă s-a apropiat de observatori şi a
declarat că a descoperit în listă o vecină, Răbaţcaia Marina, care a vîndut
apartamentul 7-8 ani în urmă altor proprietari. Adresa Dacia 2, ap. 154;
65. La secţia de votare nr. 233, în 2 cazuri alegătorii au anunţat că în
apartamentele lor au descoperit şi alte persoane cu viză de reşedinţă, tot la
această secţie o persoană decedată era inclusă în lista de votare;
66. La secţia de votare nr. 234, în cîteva cazuri alegătorii au descoperit că pe
adresele lor de reşedinţă erau înregistrate persoane necunoscute;
67. Secţia de votare nr. 198 mun. Chişinău – unui alegător i-a fost îgrădit
dreptul la vot din cauza că n-a fost inclus în listele electorale. De asemenea,
cet. Porubin Lucian a declarat că ruda sa Cioba Petru, decedat de 8 ani, este
înscris în listele electorale. Un alegător a fost inclus dublu în listele
electorale: sub numele Tacu Fiodor şi sub numele Tacu Tudor;
68. Secţia 188 Chişinău: Cuşnir Nicolae, decedat cu 4 ani în urmă, n-a fost
exclus din liste;
69. Secţia 158 Chişinău: în listele electorale erau înscrise persoane care nu
locuiau în casele respective;
70. La secţia nr. 152 erau incluse în casa cet. Tumbei Maria, pe adresa A. Russo
18/1 ap. 101 A, persoane necunoscute acesteia;
71. Secţia nr. 52 - persoane străine înregistrate într-un apartament;
72. Secţia nr. 183 - patru persoane n-au fost în posibilitate de a vota, deoarece
n-au fost incluse în listele electorale;
73. Secţia nr. 216 - persoane decedate incluse în listele electorale. În mai multe
apartamente figurau mai multe persoane străine;
74. Secţia 195 - persoane incluse ilegal în listele electorale;
75. Secţia nr. 160 - figurau în liste persoane decedate;

76. La secţia 132 alegătoarea de pe str. Korolenco, 59/1, ap. 41 a găsit în listele
electorale o persoană (Duşco) înscrisă în locuinţa sa;
II. Haos în secţiile de votare
1. Secţia 130 din Chişinău, la ora 11.30 era foarte aglomerată, fapt ce a stîrnit
discuţii aprinse între alegători;
2. La secţia nr.6 din or. Drochia Griviţchi Anatol a încălcat ordinea publică,
numind preşedintele biroului electoral cu expresii urîte;
III. Îngrădirea dreptului la vot
1. Membrii biroului secţiei de votare nr. 58 din Chişinău nu i-au permis unui
alegător să voteze în baza buletinului de identitate expirat;
2. Preşedintele BE din localitatea Şerpeni, Anenii Noi a refuzat să primească
cereri pentru votarea la domiciliu, care sunt aduse de cineva, solicitînd
alegătorilor să telefoneze;
3. Secţia 4 Drochia - alegătorul a depus contestaţie cu privire la faptul că în
dreptul numelui său există deja o semnătură, pe cînd el încă nu şi-a
exprimat votul;
4. Bălţi, Sectia 29. Pensionarle Secareanu (str. Parhomenko, 3) şi Dabuja (str.
Parhomenko 3A) nu au fost incluse în listele de votare. Nestiind acest fapt,
de dimineaţă ele au solicitat votarea la domiciliu. Abia seara li s-a anuntat
ca ele « posibil » sunt incluse la alt sector, care la fel nu le-a acceptat. Fiind
incluse în listele de la alegerile precedente, acum ele nu s-au mai regasit şi
astfel li s-a interzis să voteze ;
5. La secţia nr. 130 atmosfera din secţie era destul de tensionată, cu o
mulţime de conflicte, certuri între membrii biroului electoral;
6. La secţia de votare nr. 217 au fost atestate cazuri cînd cîţiva alegători au
venit de la ţară ( Floreşti), spunînd că ei acolo nu au putut vota p/u că aveau
domiciliul, însă viza de reşedinţă le este la Chişinău. Studenţii au venit la
Chişinău să voteze, însă viza de reşedinţă era expirată şi nu le-a fost
eliberat niciun buletin de vot. Ca atare, aflîndu-se în vacanţă, ei trebuiau să
voteze la ţară. Aceşti studenţi îşi puneau întrebarea: unde să voteze? Ce

drept politic au ei, ca cetăţeni ai RM? S-au atestat aproximativ 115 cazuri
de acest gen (numai din Floreşti);
7. La secţia nr. 192 n-au votat liber militarii din unitatea militară de pe str.
Doina 102. Asupra lor s-au făcut presiuni, ei au fost manipulaţi de către
superiorii lor,
IY. Intimidarea Observatorilor LADOM
1. Observatorilor LADOM din secţiile de votare nr.52 din localitatea Moscovei,
Cahul, nr.3din Căuşeni, nr.180 din Chişinău le-a fost limitat dreptul la libera
circulaţie;
2. Secţia nr 6, din Florești. Observatorul din partea PCRM Petrov Ludmila s-a
prezentat la secţia de votare îmbrăcată în costum de culoare roșie şi doar
la insistenţele observatorilor şi a preşedintelui biroului electoral
observatorul PCRM şi-a schimbat hainele. Venind la secţie, observatorul
PCRM, împreună cu preşedintele comisiei, au insistat ca şi observatorul
LADOM sa-si schimbe tricoul special. După intervenţia OTL LADOM
problema a fost rezolvată;
3. În secţia nr.5 Antoneşti, r-nul Ştefan Vodă observatorii LADOM au fost
agresaţi verbal;
4. Observatorului LADOM i-a fost încălcat dreptul la libera circulaţie în secţia
de votare nr.62 din municipiul Chişinău;
5. La secţia de votare nr. 20, Rediul Mare, Donduşeni, observatorul LADOM a
fost intimidat de către preşedintele biroului electoral;
6. Secţia nr. 4, Cahul. – preşedintele BE Ciobanu Gheorghe l-a intimidat pe
observatorul LADOM, îngrădindu-i dreptul la libera circulaţie; la fel, şi
preşedintele sect. nr. 49 din Zaim, Căuşeni;
7. Preşedintele secţiei de votare nr.45 din Ştefăneşti, r-nul Căuşeni a avut o
atitudine agresivă faţă de observatori;
8. Hînceşti, sectia de votare nr.3 - membrul consiliului electoral raional,
Valentina Rusu a limitat dreptul observatorilor de a participa la toate
etapele procesului electoral;

9. Hînceşti s. Cateleni – preşedintele consiliului de circumscripţie nr.20 a
interzis observatorilor să însoţească urna mobilă;
10. Bălţi - Secţiile 22, 37, 25, 1, 25. Observatorilor li s-a interzis sa se deplasaze
în localul unde se desfăsurau alegerile ;
11. Ocniţa – s. Hădărăuti: presiuni asupra observatorilor din partea opozitiei.
Nu li se permitea să se deplaseze prin saă, nici chiar în momentele cînd în
secţie nu erau alegători.
12. Secţia nr. 61Chişinău, membrii BE au refuzat să ofere observatorului Paiu
Evgheni informaţia solicitată, l-au brutalizat cînd li s-a solicitat semnătura pe
procesul verbal privind rezultatele numărării voturilor, au semnat doar după
repetate insistenţe;
13. Secţia nr.133 observatorii.

unii membri ai comisiei nu doreau să coopereze cu

14. Secţia nr 135, Chişinău – membrul biroului electoral din partea PCRM
Adrian Leşanu a învinuit o alegătoare de naţionalism (obs. Ruslan Şargov);
15. La secţia de votare nr.2 Cahul a fost intimidat observatorul LADOM,
Machidon Aliona, încălcîndu-se prevederile codului electoral şi punctului
60 din Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale
secţiilor de votare, interzicîndu-se să se deplaseze prin secţie pentru a
asista la toate operaţiile electorale, să supravegheze procesul de votare,
inclusiv identificarea persoanei. A fost avertizată precum că se va scrie
contestaţie pe numele dumneaei;
16. La secţia de votare nr.4, Cahul între orele 11.00- 12.00, a venit domnul
preşedinte al CER Cahul, dl Ciobanu Gheorghe, fără a se prezenta, a început
să strige şi într-o formă destul de agresivă a întrebat de observatorii
LADOM, după care i-a avertizat precum că nu au dreptul să se implice în
procesul electoral, deoarece vor avea probleme cu Procuratura raională
Cahul, care este deja sesizată. Domnul Ciobanu le-a spus observatorilor să
stea pe scaune şi să nu se mişte de acolo (încălcare a drepturilor
observatorilor conform prevederilor codului electoral şi punctului 60 din
Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de
votare), interzicîndu-le să se deplaseze prin secţie pentru a asista la toate

operaţiile electorale, să supravegheze procesul de votare, inclusiv
identificarea persoanei (sunt anexate sesizările observatorilor LADOM şi
contestările observatorilor din partea partidelor); aceeaşi situaţie s-a
repetat şi la secţia de votare nr.8 Cahul, doamna preşedinte a interzis în
mod categoric deplasarea prin secţia de votare, provocînd scandal în secţie,
a sunat la CER Cahul şi a întocmit proces verbal asupra observatorilor. De
reţinut că scaunele predestinate observatorilor erau amplasate astfel încît
nu puteai nicidecum supraveghea procesul de votare, se vedea doar spatele
alegătorului. Sesizarea scrisă către CER Cahul din partea observatorului
LADOM Dunas Maria a fost respinsă, precum că observatorii nu au dreptul
de a urmări procesul din alte părţi ale secţiei de votare decît de pe scaune,
cu atît mai mult să se afle la spatele sau într-o parte de masă a membrilor
comisiei (se anexează sesizarea);
17. La secţia de votare nr.52, satul Moscovei, Cahul, a fost intimidat
observatorul LADOM Bejenaru Stanislav interzicîndu-i-se în mod categoric
şi destul de grosolan deplasarea prin secţie. A fost sesizată CER Cahul care
nu a luat nici o atitudine, s-a discutat cu dna. Căşuneanu Daniela, secretara
CER Cahul, dna Lupu Maria, consultant la CER Cahul, dna Adîrova Ana,
membru al CER Cahul din partea PCRM, toţi susţinînd una şi aceeaşi, că
observatorii trebuie să stea pe scaune, în locul unde au fost amplasate. La
intervenţia CEC, domnul preşedinte Ciobanu Gh. a spus că s-a soluţionat
conflictul, însă observatorilor aşa şi nu li s-a permis deplasarea prin secţie.
18. În secţia dată domnea haosul şi îmbulzeala, membrii comisiei arătau
alegătorilor cu degetul pe care partid să voteze, iar cînd observatorul
LADOM a înaintat o sesizare asupra acestui fapt, dna preşedinte a refuzat
să o semneze;
19. La fel, în secţia de votare nr. 44, satul Iujnoe, Cahul preşedintele biroului
electoral a manifestat un comportament destul de agresiv faţă de
observatori, strigînd la ei şi intimidîndu-i;
20. Observatorii LADOM au fost intimidaţi în interiorul mai multor secţii de
votare: nr. 72, nr. 155, nr. 212, nr. 25, nr. 180, nr. 191, nr. 19, nr. 130, nr. 14.
Y. Votarea frauduloasă în locul altor persoane
1. Secţia nr. 7 Cimişlia - alegătorul contestează faptul că în dreptul numelui
său există deja o semnătură, pe cînd el încă nu şi-a exprimat votul;

2. Secţia nr. 4 Cahul - pentru Munteanu Alexandr, care este plecat peste
hotare de 6 ani şi în lista electorală se află la nr. 1476, deja s-a votat, caz
depistat de mama şi fratele persoanei în cauză;
3. Secţia nr. 13 Orhei - alegătorul Vasile Mîţu contestează faptul că în dreptul
numelui său este deja semnat, membrii BE au şters semnătura cu corectorul
îca el să poată vota;
4. La Cărbuna, alegătorul Coicoi Gr. a votat la urna mobila şi pentru soţia sa
Coicoi Parascovia, observatorul LADOM a remarcat încălcarea şi buletinul a
fost declarat nevalabil;
5. Alegătorul Popuşoi Ion, domiciliat în Cimişlia, a constatat că în locul lui a
votat deja cineva, era semnătura, Popuşoi a fost inclus în lista suplimentară.

YI. Persoane neautorizate in secţia de votare
1. În secţia nr.28 din localitatea Fîrlădeni, r-nul Căuşeni, timp de aproximativ o
oră s-a aflat poliţistul. Acesta a părăsit secţia doar la intervenţia
observatorului LADOM;
2. Secţia de votare nr. 51 din localitatea Rudi, r-nul Donduşeni: primarul
satului Raneta Zinaida, din partea PCRM, s-a aflat toată ziua în incinta
secţiei de votare;
3. Secţia nr.14 din Surchiceni, r-nul Căuşeni: primarul Borzin Maria s-a aflat
mai mult timp în secţia de votare;
4. Şoldăneşti - reprezentantul PCRM, Djumber Todua, neavînd nici o
acreditare, s-a aflat timp îndelungat în secţia de votare din satul Cot, iar
candidatul de pe listele PL, Leonid Paerele, a stat timp îndelungat în secţiile
din Şoldăneşti;
5. R-nul Telenești, satele Bănştii Vechi, Chiștelniţa, Ghiliceni: primarii adesea
erau prezenţi în secţiile de votare. În s. Băneştii Vechi, primarul Popovici V. a
asistat la numărarea voturilor.

6. Ocniţa, satul Verejeni - la numărare a participat o persoană care nu este
membru al biroului, nici observator - Timco Aurelia Ion (membru PCRM),
informaţie prestata de reprezentantul AMN Igor Tutunar.
YII. Introducerea în urna de vot a mai multor buletine de către un singur
alegător
1. În secţia nr. 180 din Chişinău, unei persoane i –au fost eliberate 2 buletine
de vot (ambele au fost introduse în urna de vot);
2. La secţia nr.180, alegătorului Bondarciuk Marina Ivan, dom. Str. V. Varzaru
5/2, ap. 39, i s-a refuzat eliberarea unui buletin de vot suplimentar, după ce
primul buletin a fost deteriorat şi alegătorul a fost forţat să plaseze
buletinul de vot deteriorat în urna de vot. După sesizarea observatorului
LADOM, dnei Bondarciuk i s-a eliberat alt buletin de vot, fapt care a condus
la votare dublă a unui singur alegător;
3. La secţia de votare nr. 226 s-a încercat introducerea în urna de vot a 2
buletine de vot de către o singură persoană (votat PCRM), persoană
domiciliată pe str. Albişoara 20 ap. 43.
YIII. Influenţarea alegătorilor
1. Rîşcani - la secţia de votare nr. 24 Grinăuţi şi 30 Mihăileni, un membru al
biroului a fost surprins de cîteva ori sugerînd alegătorilor cerculeţul pentru
aplicarea ştampilei „Votat”;
2. Teleneşti, s/v nr.2 - observatorul PCRM E. Demihova încerca sî influenţeze
alegătorii si-i îndemna să voteze pentru PCRM;
3. Teleneşti – membrul BESV de la Mîndreşti, Crasnovschi Al., arăta cu
degetul, în momentul repartizării buletinelor de vor, pentru cine să voteze
alegătorii;
4. Membrii biroului electoral ai secţiei de votare din localitatea Viişoara,
Ştefan Vodă indică alegătorilor în buletinele de vot pentru cine să voteze;
5. La secţia de votare 22 din localitatea Copanca, r-nul Căuşeni , membrii
biroului electoral indicau cerculeţul în care alegătorii să aplice ştampila
“votat”;

6. Membrii biroului secţiei de votare din satul Leuntea, r-nul Căuşeni, indicau
alegătorilor să voteze pentru concurentul nr.1 din buletinul de vot;
7. Secţia nr. 61 Chişinău - observatorii PCRM I. Socolov şi V. Baretenev au
influenţat votul alegătorilor şi au făcut agitaţie în interiorul secţiei;
8. La secţia nr. 28 de la Palanca dimineaţa lucra barul în care se vindeau
bauturi alcoolice;
9. La secţia de votare nr. 39, s. Rumeanţev, Cahul, în razade 100 metri, în
magazin se vindeau băuturi alcoolice, de menţionat faptul că acest magazin
miercurea are zi liberă. Din această cauză alegătorii ce consumau băuturi
veneau în secţie şi făceau scandal, încurcînd procesul electoral (se anexează
sesizarea observatorului);
10. La secţia de votare nr. 212 s-a observat influenţarea alegătorilor, un
alegător făcînd agitaţie;
11. Cazuri de influenţare a alegătorilor s-au întîlnit la s. nr. 215, 91, 192, 14,
58a 15 din Chişinău. De asemenea, la secţia nr. 196, Chişinău membrii
biroului influenţau alegătorii să voteze pentru Partidul Comunist.
IX. Agitaţie electorală în ziua votării
1. În preajma secţiei de votare nr. 31 din Leuntea, r-nul Căuşeni a fost observat
afişaj al PCRM;
2. În localitatea Brînzoaia, r-nul Ştefan-Vodă a fost observat afişaj electoral al
PCRM chiar în preajma secţiei de votare;
3. În preajma secţiei de votare nr. 7 din Ungheni agitaţie pentru PDM;
4. Secţia nr. 206 din Chişinău. Reprezentantul AMN face replici la adresa PCRM;
5. În preajma secţiei de votare din localitatea Ermoclia, r-nul Ştefan Vodă,
reprezentantul PCRM a făcut agitaţie electorală. Agitaţia a fost stopată peste
cîteva ore doar la intervenţia comisarului de poliţie şi nu la intervenţia
preşedintelui biroului electoral sau a poliţistului din preajma secţiei;

6. În localitatea Viişoara, Ştefan Vodă – observatorul PCRM face agitaţie
electorală;
7. În comuna Ciutuleşti, r-nul Floreşti ora 09.25, Ciobanu Elvira împărţea material
electoral PCRM (ziare şi pliante).
8. Orele 12-14, satul Ion Vodă , comuna Ciutulești , raionul Floresti - Natalia
Mihailuţă, director de scoală, face agitaţie în favoarea PCRM locuitorilor din
Ioan Vodă, cu viza de domiciliu în Ciutuleşti, formează grupuri a cîte 8 persoane
şi le transportă cu autoturismul la secţia de votare din Ciutuleşti;
9. Satul Roşieticii Vechi - un membru al BSV poarta cămaşă roșie, iar la sesizarea
verbală demonstrează un comportament agresiv, preşedintele nu întreprinde
nici o măsură;
10. Or. Mărculeşti - secretarul BSV este îmbrăcată în haine de culoare roşie. La
ora 11.30 OTL din Florşsti a făcut o sesizare verbală preşedintelui care a promis
că va solutiona imediat situaţia. Însă ţinuta secretarului nu s-a schimbat, iar
locul şederii acesteia este la un metru de cabinele de vot ;
11. Secţia de votare nr.20 din Dubasarii Vechi - pensionara Speanu Irina făcea
agitaţie în favoarea PCRM pe teritoriul secţiei de votare ;
12. În secţia de votare nr.15 din localitatea Cruglic, r-nul Criuleni, reprezentanţi ai
PLDM, PL, PDM au blocat ieşirea urnei mobile din secţie, motivînd că listele
suplimentare întocmite pentru alegătorii care urmează să voteze la domiciliu,
sunt incorecte ;
13. Secţia nr. 20, Rediul Mare, Donduşeni – soţul primăriţei face agitaţie
electorală în secţia de şi îi aduce pe bătrîni la secţia de votare cu maşina
primărie;
14. La secţia de votare nr.16 din Chircăieştii Noi, în timpul votării la domiciliu,
reprezentanţii PCRM Razumas Pavel şi Poverjuc Marcu făceau agitaţie
electorală ;
15. Rîşcani, satul Mihăileni - reprezentanţii PCRM au făcut agitaţie în data de 28
iulie 2009;
16. Teleneşti, secţia de votare din s. Babeştii Vechi - cetăţeanul Eșanu V. făcea
agitaţie electorală în preajma oficiului în favoarea AMN;

17. Anenii Noi, s. Teliţa - chiar la intrarea în secţie era material de agitaţie al
PCRM;
18. Ungheni - pe data de 28.07.09, seara, la usa apartamentelor erau văzute
matreiale informative ale AMN ;
19. Bălţi - în preajma sectiei 27, 2 cîţiva bărbaţi opreau cetăţenii şi îndelung
discutatu cu ei, în unele cazuri la aceste discuţii participa şi vicepreşedintele
secţiei de votare ;
20. Ocniţa - în satul Dingeni reprezentantul PLDM indica bătrînilor să voteze
Stejarul;
21. În preajma secţiilor nr.11,12 din r-nul Ialoveni au fost depistate afişele
electorale ale PCRM;
22. Secţiile nr.11/20,11/24 din r-nul Cimişlia - observatorii unor partide, mai
ales ai PCRM, au fost implicaţi în agitaţie electorală;
23.În secţiile nr.1,2,40 din r-nul Străşeni au fost observate cazuri de agitaţie
electorală în favoarea PCRM în secţia de votare;
24. S. 106, Chişinău – reprezentantul şi observatorul din partea PDM purtau la
vedere o sacoşă cu simboluri ale partidului; reprezentantul PL purta haină
de culoarea ce identifică concurentul electoral din partea partidului;
25. S. 205, Chişinău - în secţie se aflau materiale de publicitate electorală;
26. s. 231, Chişinău - în secţie a intrat o persoană îmbrăcată în tricou cu simbolurile
Partidului Comunist;
27. s. 37 Sofia, Drochia - reprezentanţii PCRM făceau agitaţie electorală pe teritoriul
secţiei;
28. s. nr. 27 Ochiul Alb, Drochia - reprezentantul PCRM făcea agitaţie electorală;
29. La secţia de votare nr. 56, Cahul au fost observaţi Belalî Vasile, preşedinte al
OT a PCRM în Slobozia Mare, Covalgiu Petru, observator PCRM, Iaţco Iacob,

membru PCRM, Batîr, directorul CNAM, membri ai PCRM, care făceau agitaţie
electorală pe teritoriul secţiei de votare, însoţeau persoanele după ce ieşeau
din secţie la magazin, servindu-le cu băuturi alcoolice(se anexează sesizarea).
În acelaşi timp, a fost depistat un grup de femei 5-6, care aşteptau
remunerarea pentru votul dat pentru PCRM, de la aceleaşi persoane sus
numite. Unele din ele au intrat în posesia acestor bani în sumă de 250 lei, iar
altele au fost ignorate, revoltîndu- se şi creînd un haos nemaipomenit. A fost
întocmită sesizarea pe cazurile date de către observatorul LADOM, Cojan
Constantin, medic în satul Colibaşi, care a fost avertizat de d. Batîr că îi va crea
probleme şi nu se va reţine la locul de muncă pe care îl are mult timp (se
anexează sesizarea observatorului);
30. La secţia de votare nr. 28 observatorul din partea PCRM a găsit şi a purtat
haină de culoare roşie, căci, probabil, culoarea roşie le poartă noroc, precum
scrie observatorul din partea LADOM-ului.
31. În apropierea secţiei de votare nr. 15, un bătrăn se apropia de fiecare trecător
şi îl întreba pentru cine votează, făcînd agitaţie în favoarea PCRM. Tot la
această secţie, la intrare, un bărbat de vîrstă medie i-a declarat unei alegătoare
că o dă afară de la lucru dacă nu votează cum i-a spus;
32. În secţia de votare nr. 65, Chişinău intrau mai multe persoane care făceau
agitaţie electorală pentru Partidul Comuniştilor;
33. Secţia de votare nr.79, Chişinău – agitaţie electorală;
34. Secţia de votare nr. 10, Chişinău – agitaţie electorală pentru Partidul
Comuniştilor – în curtea secţiei se afla şi un simbol al partidului menţionat;
35. Secţia nr. 69, Chişinău - un membru al comisii a indicat unei persoane să
voteze pentru Partidul Comuniştilor.
X. Coruperea alegătorilor
1. Secţia de votare nr. 56, Slobozia Mare, Cahul - Belalî Vasile, preşedinte al
OT a PCRM în Slobozia Mare, Covalgiu Petru, observator PCRM, Iaţco Iacob,
membru PCRM, Batîr, directorul CNAM, membri ai PCRM, făceau agitaţie
electorală pe teritoriul secţiei de votare, însoţeau persoanele după ce
ieşeau din secţie la magazin, servindu-le cu băuturi alcoolice (se anexează
sesizarea). În acelaşi timp, a fost depistat un grup de 5-6 femei, care

aşteptau remunerarea pentru votul dat pentru PCRM, de la aceleaşi
persoane sus numite. Unele din ele au intrat în posesia acestor bani în
sumă de 250 lei, iar altele au fost ignorate, revoltîndu-se şi creînd un haos
nemaipomenit. A fost întocmită sesizarea pe cazurile date de către
observatorul LADOM, Cojan Constantin, medic în satul Colibaşi, care a fost
avertizat de d. Batîr că îi va crea probleme şi nu se va reţine la locul de
muncă pe care îl are de mult timp (se anexează sesizarea observatorului);
2. Teleneşti, s. Bogzeşti - cetăţeanul Vitalie Mereuţă oferea alegătorilor vin,
îndemnîndu-i să voteze pentru PCRM, iar în raza de 50 de metri de la secţia
de votare un grup de cetăţeni preparau frigărui şi serveau alegătorii. De
asemenea, în magazinul din apropiere se realizau produse alimentare,
detergenţi, băuturi din contul primarului de Bogzeşti (PCRM).
XI. Neaplicarea ştampilei „Alegeri 29.07.09”
1. În secţia de votare din localitatea Corjeuţi, r-nul Briceni unui alegător i s-a
permis să voteze fără aplicarea ştampilei în buletinul de identitate ;
2. Teleneşti, secţia nr.2 - membrii BEC deseori nu aplicau ştampila;
3. Secţia nr. 61 Chişinău - un alegător a refuzat aplicarea ştampilei; s.60 şi
s.184– aceeaşi situaţie, dar alegătorii s-au lăsat totuşi convinşi să accepte
ştampila ca să-şi poată exercita dreptul la vot;
4. În satul Şuri, r-n Drochia unor alegători nu li s-a aplicat ştampila;
5. La secţia de votare nr. 1, Cahul, între orele 12.30 – 13.00, a fost scoasă
ştampila „Votat” de către observatorul PCRM, Elaşchin Alexei, care a fost
ajuns din urmă de către un membru al biroului la sezarea observatorilor,
tocmai lîngă parc, aproximativ 150 m de la secţia de votare. Elaşchin a
motivat că ştampila avea unele defecţiuni şi el vroia s-o repare. A fost scrisă
contestare la Consiliul Electoral de Circumscripţie 7, Cahul, însă în loc ca
observatorul să fie eliminat din secţia de votare, lui i s-a permis să
urmărească procesul pînă la urmă, astfel fiind încălcate prevederile codului
electoral (sunt anexate contestaţiile depuse de observatorii partidelor);
6. La secţia de votare nr. 157 s-au înregistrat 2 cazuri cînd alegătorii au refuzat
să li se aplice ştampila „Alegeri 29.07.09”;

7. La secţia de votare nr. 155 s-a înregistrat un caz cînd alegătorul a refuzat să
i să se aplice ştampila „Alegeri 29.07.09”;
8. La secţia de votare nr. 170 s-au înregistrat 2 cazuri cînd alegătorii au refuzat
să li se aplice ştampila „Alegeri 29.07.09”;
9. La secţia de votare nr. 35 s-au înregistrat 2 cazuri cînd alegătorii au refuzat
să li se aplice ştampila „Alegeri 29.07.09”;
10. La secţia de votare nr. 180 s-au înregistrat 5 cazuri cînd alegătorii au
refuzat să li se aplice ştampila „Alegeri 29.07.09”;
11. La secţia de votare nr. 129 s-a înregistrat un caz cînd alegătorul a refuzat să
i să se aplice ştampila „Alegeri 29.07.09”;
12. La secţia de votare nr. 150 s-a înregistrat un caz cînd alegătorul a refuzat să
i să se aplice ştampila „Alegeri 29.07.09”;
13. La secţia de votare nr. 46 s-au înregistrat 2 cazuri cînd alegătorii au refuzat
să li se aplice ştampila „Alegeri 29.07.09”;
14. La secţia de votare nr. 14 s-au înregistrat peste 15 cazuri cînd alegătorii au
refuzat să li se aplice ştampila „Alegeri 29.07.09”;
15. La secţia de votare nr. 161 s-au înregistrat 4 cazuri cînd alegătorii au
refuzat să li se aplice ştampila „Alegeri 29.07.09”;
16. La secţia de votare nr. 1/90 s-au înregistrat 2 cazuri cînd alegătorii au
refuzat să li se aplice ştampila „Alegeri 29.07.09”;
17. La secţia de votare nr. 53 s-a înregistrat un caz cînd alegătorul a refuzat să i
să se aplice ştampila „Alegeri 29.07.09”.
18. La secţia de votare nr. 174 s-a înregistrat un caz cînd alegătorul a refuzat să
i să se aplice ştampila „Alegeri 29.07.09”;
19. La secţia de votare nr. 233 s-au înregistrat 2 cazuri cînd alegătorii au
refuzat să li se aplice ştampila „Alegeri 29.07.09”.
XII. Amenajarea secţiei de votare nu corespunde standardelor

1. Secţiile de votare nr.12 din Chetrosu şi nr. 9 Baroncea din r-nul Drochia
sunt amenjate ineficient, observatorii nu văd bine procesul de votare
pentru monitorizare.
XIII. Solicitarea urnei mobile (cereri tipizate)
1. Şoldăneşti - la secţia de votare nr.1 din Şoldăneşti au fost înregistrate 68
de solicitări de votare la domiciliu, inclusiv 12 au fost scrise în limba rusă de
aceeaşi persoană. In 6 cazuri persoanele în numele cărora au fost scrise
cereri au refuzat să voteze pe motiv că nu ar fi rugat. Nu a solicitat urna
nici Mihail Maleţchi, din Şoldăneşti, dar când urna a venit la el acasă, pe
motiv că este nevăzător, a rugat dădaca să voteze în locul lui, aplicând
« Votat » unde doreşte ea ;
2. Hînceşti, sectia nr. 2 – din 53 de cereri de solicitare a votării prin
intermediul urnei mobile, 13 erau scrise şi semnate de către aceeasi
persoană, în lipsa biletinelor de identitate ;
3. Rîşcani – la secţia de votare nr. 54, Zăicani, 2 persoane au prezentat 2
pachete de cereri cîte 18 şi respectiv 104, BES a refuzat să înregistreze
cererile, PCRM a depus contestare la CER, care a anulat decizia BES ;
4. Mun. Bălţi - la multe BESV poliţiştii însoţeau urna mobilă, motivînd prin
"am primit indicaţii". Cei de la CER Bălţi motivează aceste acţiuni prin
necesitatea pazei buletinelor şi faptul că la secţiile de votare au fost
repartizaţi cîte 2 politişti ;
5. Bălţi - circa 50 la sută din echipele ce se deplasau cu urnele mobile erau
însoţite de poliţişti, în cele mai dese cazuri îmbrăcaţi în uniforme de
servciu ;
6. Bălţi, sectia nr. 4 - Membrii biroului electoral al sectiei de votare au mers
cu urna mobilă în incinta spitaului republican. Votarea se făcea în baza
listelor oferite de catre administraţia spitalului. Totodată, circa 30 de
pacienti erau lipsiţi de dreptul de a vota fiindcă nu au fost anunţaţi în
prealabil despre posibilitate şi nu erau incluşi în lista prezentată. Dupa
intervenţia observatorului LADOM, s-a recurs la procedura de a merge din
salon în salon pentru a intreba pacientii daca doresc sa voteze. Astfel, lista
persoanelor cu drept de vot si intentia de a vota in spital s-a marit

considerabil. De aceea este necesar de a verifica lista propusa de catre
administratie ;
7. În secţia nr.8 din Căplani, r-nul Ştefan Vodă, reprezentantul PCRM a adus
17 cereri tapate pentru votarea la domiciliu ;
8. În secţ. 29 din Talmaza, r-nul Ştefan Vodă, memebru al PCRM a adus în
secţia de votare 24 de cereri privind votarea la domiciliu ;
9. În secţia 5 Antoneşti, rl Ştefan Vodă - reprezentantul PCRM a prezentat 24
cereri pentru urna mobilă, la intervenţia preşedintelui BE au venit
reprezentanţi ai solicitanţilor şi personal au depus cereri;
10. Un membru al PCRM a adus în secţia de votare nr.54 din localitatea
Zăicani, r-nul Rîşcani 104 cereri pentru votarea la domiciliu;
11. Membrul CER din partea PCRM a transmis la secţiile de votare din Căuşeni
listele persoanelor care au solicitat să voteze la domiciliu. În prima jumătate
a zilei alegerilor o parte din aceşti alegători s-au prezentat la secţii. Pînă la
orele 15.00, în secţia nr.5 din Căuşen, din 24 de alegători care erau incluşi
în listele electorale suplimentare pentru a vota la domiciliu, 16 s-au
prezentat şi au votat în secţie.
XIY. Votarea cu acte nepermise de legislaţia electorală
1. În secţia de votare din satul Drochia, r-nul Drochia un alegător a votat cu
paşaport pentru străinătate ;
2. În secţia 5 Antoneşti, r-nul Ştefan Vodă – s-a votat în baza paşaportului
străin;
3. În secţia nr. 1 din or. Făleşti, observatorul acreditat din partea PCRM a adus
o listă întocmită cu 13 solicitanţi de a vota la domiciliu ;
4. În secţiile de votare nr.1 şi nr.2 din Ştefan Vodă, listele suplimentare pentru
alegătorii care votează la domiciliu au fost întocmite de administraţia
publică locală. La secţia nr. 1 au fost inclusi 41 de alegători, iar la secţia nr. 2
- 24 de persoane ;

5. La secţia de votare nr.50 din Zaim, r-nul Căuşeni 7 alegători au votat în
baza paşaportului de străinătate ;
6. Secţia de votare 28 din localitatea Fîrlădeni, Căuşeni – alegătorul Ţaran
Maria a votat doar în baza fişei de însoţire a buletinului de identitate ;
7. Hînceşti, s.Logăneşti – o persoană a votat doar cu fişa de însoţire a BI ;
8. Rîşcani - La secţia nr. 1 Rîşcani a votat o persoană cu paşaport de tip
sovietic, iar în liste era înregistrat nr. buletinului de identitate;
9. Ocniţa, s. Dângeni - cîtorva persoane li s-a permis sa voteze fără actul de
identitate ;
10. Glodeni, s. Danu - a fost eliberat un buletin de vot în baza copiei buletinului
de identitate;
11. Glodeni - La secţia de votare nr. 29 din s. Soroca a fost permisă votarea în
baza certificatului cu drept de vot Nr. 010761 pe care era aplicată numai
ştampila secţiei de votare care a eliberat certificatul, fără a fi indicat
numele, prenumele, adresa solicitantului şi fără semnătura preşedintelui
secţiei;
12. La secţia nr. 37 din Ungheni s-a votat în baza pasaportului străin; au fost
depistate 3 cazuri în care alegatorii au fost inlueţaţi de catre membrii
comisiei;
13. La secţia nr. 130 unele persoane au votat în baza unei recipise pe care nu
era aplicată nici o ştampilă, motiv pentru care unii reprezentanţii şi un
membru al biroului electoral le-au considerat nevalabil ;.
14. La secţia nr. 87 s-a votat fără fişa de însoţire ;
15. La secţia nr. 58 i s-a permis unei persoane să voteze cu forma nr. 9,
termenul căreiea expirase ;
XY. Transportarea alegătorilor cu maşina la secţia de votare

1. În secţia nr.13 din localitatea Corjova, r-nul Criuleni, fiul observatorului din
partea PCRM Gorceac Mihail, a transportat alegătorii cu microbusul
propriu;
2. Primarul sat.Leuntea, r-nul Căuşeni transporta cu automobilul alegători la
secţia de votare, înercînd totodată să-i intimideze;
3. Glodeni, s. Soroca - au fost observate două automobile, inclusiv
automobilul de serviciu al primarului de Glodeni, care au transportat
persoane de vîrsta a treia la votare în or. Glodeni;
4. În secţia nr. 11/20 din r-nul Cimișlia, primarul a transportat cu maşina de
serviciu mai multe persoane la secţia de votare, din care 2 în stare de
ebrietate;
XYI. Neasigurarea votului secret
1. În secţia nr.4 din Căuşeni, cabina de vot este acoperită cu stofă
transparentă;
2. În secţiile de votare nr.3 din Căuşeni, nr.40 din Sălcuţa r-nul Căuşeni,
cabinele de vot au fost instalate pe geam, astfel încît din afara geamului era
vizibilă opţiunea votantului;
3. Bălţi, secţia 54 - cabinele de vot au fost plasate în dreptul uşii care dădea în
alta odaie. Timp de 8 ore cabinele au funcţionat fără a fi încuiate (blocate)
aceste uşi. Astfel, avind inchise 3 parti laterale ale cabinelor, cea de a 4
ramînea cu acces liber în exterior;
4. s. 63 Chişinău, draperiile de la cabinele de vot erau străvezii;
5. La secţia nr. 72, persoana de lîngă cutia electorală nu cerea de la toţi
alegătorii să împăture buletinul electoral înainte de a-l arunca în cutie, ceea
ce nu a asigurat votul secret, astfel mulţi observatori şi reprezentanţi au
observat care concurent electoral a fost votat;
XYII. Mai multe persoane în cabina de vot
1. În secţia 12 din localitatea Coşerniţa r-nul Criuleni au fost observate 2
persoane în cabina de vot;

2. În secţia de votare din sat. Drochia, r-nul Drochia au fost observate 2
persoane în cabina de vot ;
3. În secţia de votare din localitatea Lunga, r-nul Floreşti, 2 persoane au intrat
în cabina de vot: Gogol Zinaida şi Gogol Tudor. La sesizarea verbală făcută
de observatorul LADOM, preţedintele biroului secţiei de votare a răspuns
că cei doi sunt soţ şi soţie;
4. La secţiile nr.40 din Sălcuţa şi nr.41 din Taraclia, r-nul Căuşeni mai multe
cazuri de aflare a două personae în cabina de vot;
5. La Telenești, în satele Mîndreşti, Beneștii-Vechi, Ghiliceni, au fost
înregistrate frecvente cazuri de intrare a 2 alegători în cabina de vot, in s.
Negureni șotia a lut buletinul soţului, a intrat cu ambele in cabina de vot si
apoi le-a aruncat in urna de vot;
6. Ocniţa, satul Bîrnova - trei cazuri cand au intrat cate trei in cabina ;
7. Ocniţa, satul Gîrbova - au intrat cate doua persoane in cabina ;
8. În secţiile nr. 2; 5 din Străşeni au fost observate 2 persoane în cabina de
vot;
9. s. 178 Chişinău - în cîteva cazuri au intrat cîte două persoane în cabina de
vot, membrii biroului au luat măsuri;
10. s. 84 Chişinău – preşedintele comisiei electorale a însoţit în cabina de vot o
alegătoare nevăzătoare;
11. s. 98, s. 229, s. 218 s 15, 58a, s.56, nr. 99, nr. 223,nr. 131, nr. 215, nr. 46,
nr. 180, nr. 25, nr. 170, nr. 212, nr. 193, nr. 155, s. 214, s. 47 din Chişinău – s-au
înregistrat cazuri cînd în cabina de vot au intrat 2 persoane;
12. s. 37 din s. Sofia , r-n Drochia - mama a votat pentru sine şi fecior
XYIII. Folosirea resurselor administrative
1. Consilierul raional din partea PCRM foloseşte maşina de serviciu a
Serviciului veterinar de stat, deplasîndu-se la multe secţii de votare. Maşina
are numere de înmatriculare CR SV 001;

XIX. Organizarea votării
1. Activitatea membrilor biroului secţiei de votare nr. 146 din municipiul
Chişinău nu este bine organizată, între aceştia iscîndu-se o discuţie aprinsă
despre rolul fiecăruia din ei;
2. Preşedintele biroului secţiei de votare nr.51 a păstrat acasă buletinele de
vot primite de CER, în secţia de votare aducîndu-le în dimineaţa zilei de 29
iulie 2009;
3. Secţia de votare nr.45 din localitatea Ştefăneşti, r-nul Căuşeni nu a fost
conectată la sursa de energie electrică, în ziua alegerilor aceasta a fost
conectată la energie electrică de la o casă particulară;
4. În secţia de votare nr.44 din Tănătarii Noi, r-nul Căuşeni au fost repartizate
mai puţine buletine de vot decît numărul de alegători înscrişi în liste
electorale de bază;
5. Pe pragul secţiei de votare nr.4 din Căuşeni a fost gasit un bulletin de vot în
care era votat pentru PCRM;
6. Secţia nr.24 din s. Sireţ, r-nul Străşeni, capacitatea secţiei de votare nu
corespunde numărului de alegători;
7. Secţia 1 din Străşeni s-a deschis la ora 07-14min.
XX. Alte nereguli:
1. Pe masa secţiei de votare nr.6 din Căuţeni se aflau 3 trandafiri;
2. În seara zilei de 28 iulie, poliţiştii Comisariatului din Căuşeni au scos
frontispiciul clădirii oficiului territorial AMN, motivînd că aceasta este
agitaţie electorală;
3. Sec.nr.13,or.Corneşti, Ungheni - în loc de ştampilă în dreptul PCRM s-au
aplicat amprentele digitale, cu toate acestea, votul a fost declarat valabil;
4. În secţiile de votare nr.15,32,49 din Ialoveni s-au depistat persoane care au
scos buletinele de vot din secţie, însă toate au fost oprite;

5. Mai mulţi alegători nu au avut posibilitatea să ia un certificat cu drept de
vot din secţia de votare nr.46 din localitatea Tocuz, r-nul Căuşeni;
6. În secţia nr.46 din localitatea Tocuz, r-nul Căuşe, după plecarea unui
membru al biroului electoral cu urna mobilă, locul acestuia a fost preluat de
observatorul din partea PCRM, care elibera alegătorilor buletine de vot;
7. În secţia nr.15 din Chircăieşti, r-nul Căuşeni a fost întrerupt procesul de
votare pînă cînd primarul a adus cerneala;
8. Ungheni, secţia
comuniştilor;

12 - un membru al comisiei are pe masă ziarul

9. În secţia nr.8 din Căinari, r-nul Căuşeni a fost distribuită cu o ştampilă
”votat” mai mult. În secţie au fost 4 cabine de vot. La insistenţa
observatorilor, membrii biroului au întocmit un proces-verbal şi au sigilat
ştampila în plus;
10. În secţia nr.28 din localitatea Fîrlădeni, r-nul Căuşeni, procesul –verbal a
fost aruncat în urna de vot fără a fi îndeplinit;
11. În secţ.nr.49 din localitatea Zaim, r-nul Căuşeni, procesul-verbal a fost
aruncat în urna de vot fără a fi îndeplinit, la intervenţia observatorului
LADOM, membrii biroului au întocmit un alt proces –verbal, care a fost
aruncat la intervalul de o oră de la deschiderea secţiei de vota;
12. În secţia 37 din localitatea Sofia, r-nul Drochia , un membru al BESV a
aruncat un Buletin de vot curat în urna de vot, fără să intre în cabină să
voteze ;
13. Un membru al BESV nr.32 din localitatea Pelinia, r-nul Drochia a înmânat
unui alegător, împreună cu Buletinul de vo, şi o foaie a Listei electorale.
Alegătorul a crezut că acum aşa se votează şi a votat cu lista electorală,
aruncând-o în urnă ;
14. În secţia nr. 6 din Floreşti, alegătorii, după ce ieşeau din cabina de vot,
demonstrau cu buletinul de vot alegerea făcută ;
15. În secţia nr.12 din localitatea Cigîrleni, r-nul Ialoveni s-a stins lumina;

16. Şoldăneşti - la secţia de votare din Cobîlea registrele de eliberare a
buletinelor de vot pentru urna mobilă au fost completate doar după ce au
intervenit observatorii, fapt care a servit pentru scrierea contestaţiei de
PDM. Totalurile numărării buletinelor declarate de comisia de la secţia nr.1
din Şoldăneşti, la ora 15, erau majorate cu 15 persoane, în comparaţie cu
evidenţa dusă de absolut toţi cei 5 observatori ai concurenţilor electorali,
aflaţi în secţie. Pe tot parcursul procesului de votare, angajaţii
comisariatului de poliţie s-au aflat la intrarea în secţia de votare din stele
Dobruşa şi Găuzeni, fapt declarat în contestaţia înaintată de PL;
17. Rîşcani – în secţia de votare nr. 49 au fost aduse cu 100 de buletine mai
puţine, pe parcursul zilei de 28 iulie 2009 au fost aduse de la CEC buletinele
care lipseau;
18. Rîşcani - la secţia de votare 43, Sturzen, primarul a fost observator din
partea PCRM şi şofer al BES.
19. Bălţi, sectia 37. Rezultatele votarii nu au fost anuntate oficial. Observatorii
au primit copiile proceselor verbale fara a fi afisate aceste rezultate. La
22.30 actele de la alegeri au fost duse la CE de circumscriptie Balti, dar
peste 4 ore toti membrii si observatorii au fost rechemati la sectie si au fost
inlocuite procesele verbale fara a fi dată vreo explicatie ;
20. Bălţi - predarea buletinelor de vot, listelor electorale, proceselor verbale
din partea sectiilor de votare catre CEC-2 s-a efectuat in circa 20 de birouri
plasate la etajele II si III ale primariei, ceea ce nu a permis observatorului sa
monitorizeze corectitudinea procesului ;
21. Ocniţa, s. Gîrbova - la prezentarea actelor si a materialelor la CER nu s-a
ajuns o stampăa VOTAT ;
22. Ocniţa, s. Hadarauti, este întocmit act cu privire la pierderea stampilei
RETRAS si ANULAT ;
23. Ocniţa - BE Birnova, Calarosovca, Valcinet, Clocusna, Hadarauti, GrinautiMoldova au prezentat listele la CER nesigilate ;
24. Ocniţa - la Otaci a ramas o stampila VOTAT în BE, urmand sa fie adusa mai
tarziu la CERC ;

25. Din neatenţia membrilor biroului electoral, la sec.nr.2 din Ialoveni un
alegător a aruncat un buletin în urna mobilă;
26. La sec.1 din Cimişlia, la numărarea voturilor au fost depistate 2 buletine
împăturite împreună, dintre care unul era ştampilat pentru PCRM, iar altul
era gol;
27.În secţia 30 din Străşeni o persoana a ieşit cu buletinul de vot din secţia de
votare şi la 15m de la secţie a fost întoarsă înapoi;
28.s.125 Chişinău, obs. LADOM Ion Graur semnalează că pînă la numărarea
voturilor s-a declarat că în total au votat 1164 alegători, iar la numărare au
rezultat 1207 – cu 41 voturi mai mult decît numărul de voturi evaluate
personal de către observator. La sesizarea observatorului, membrii biroului
electoral au refuzat să numere totalul buletinelor din urna de vot, s-au
numărat separat voturile pentru fiecare candidat;
29. s. 238 Chişinău – în locul unui buletin de vot lipsă, în urnă a fost depistată o
foaie albă curată de exact aceleaşi dimensiuni, care a fost numărată ca
buletin de vot nevalabil (obs. Serghei Dzero);
30. Secţia de votare nr. 178 Chişinău s-a deschis la ora 7.15;
31. s. 76 Chişinău – un alegător a rupt buletinul de vot în care comisese o
greşeală, fapt ce a provocat un conflict între el şi membrii biroului electoral;
32. s. 205 - doi alegători au scos buletinele din secţie;
33. s.48 Chişinău - în cabina de vot a fost depistat un buletin uitat sau lăsat
intenţionat;
34. s. 47 - un alegător a ieşit din secţia de votare cu buletinul de vo;
35. La s. 4 din or. Drochia unui student i s-a permis să voteze cu viză de
reşedinţă în Bălţi, celorlalţi nu li s-a permis;

36. La s. 18 au votat nişte studenţi cu forma nr. 9, în realitate aceştia avînd
buletin de identitate;
36. s. 25 la Moara de Piatră alegătorilor mai întîi li se elibera buletinul de vot,
apoi cel de identitate;
37. În cîteva secţii de votare din or. Drochia nu erau strînse ştampilele înainte
de începerea numărării voturilor;
38. La Ceapaevca, Drochia poliţiştii cu maşina de serviciu se aflau mai aproape
de 100 metri de secţia de votare.
39. Secţia nr. 38, Sofia, Drochia - nu s-a ajuns un pachet cu 100 buletine
curate;
40. La s. 30 şi 37 secţiile de votare au deschise cu înîrziere;
41. La secţia de votare nr. 4 Cahul la ora 19.30, a fost depistat cazul cînd cineva
a votat în locul alegătorului nr. 1476 Munteanu Alexandru, anul naşterii
1980, seria buletinului A 89067751, str. Tineretului 4, ap.46, care se află de
6 ani peste hotare. Cazul dat a fost depistat de către mama sa şi fratele
acestuia, care şi-au manifestat nemulţumirea faţă de toţi cei aflaţi în sală
(se anexează sesizarea observatorului);
42. La secţia de votare nr. 2 Cahul s-a încercat scoaterea unui buletin de vot
din secţia de votare, cazul fiind depistat de toţi observatorii acreditaţi şi cei
din grupa mobilă, care au fotografiat şi filmat aceasta;
43. A fost depistat cazul cînd a fost eliberat buletinul de vot şi nu a fost
aplicată ştampila „Alegeri 29.07.09” pe fişa de însoţire, însă la sesizarea
observatorului încălcarea a fost rezolvată;
44. La numărarea voturilor au fost considerate valabile 2 buletine care
conform prevederilor codului electoral trebuiau considerate nevalabile,
deoarece pe unul era făcut semn cu pixul, iar pe altul era scris cu pixul
„împotriva lui...”;
45. Tot din cauza listelor imperfecte au fost depistate aproximativ 7 cazuri cînd
părinţii au votat la secţia nr. 3, iar copiii avînd aceeaşi viză de reşedinţă au
votat la altă secţie;

46. La secţia de votare nr.49, s. Luceşti, Cahul secţia de votare a fost deschisă
cu întîrziere de 25 minute. Tot la această secţie a apărut o situaţie de
conflict, cînd membrului biroului nou numit din partea PL nu i se permitea
să activeze. Pe parcurs problema a fost soluţionată;
47. La secţia de votare nr. 217 a venit alegătorul Spînu Pavel ( 1982) seria BI: A
02153432), domiciliat pe str. Ghiorghe Pintea 28, şi a atestat că în
apartamentul său avea viză de reşedinţă cetăţeanca Grădiceanu Valentina
(1968) ( seria BI: A20082988). Stăpînul adică, Spînu Pavel a spus că el nu o
cunoaşte pe doamna Grădiceanu Valentina, şi nu ştie cum de are viză de
reşedinţă la el în apartament, doamna în cauză chiar a votat în locul
stăpînului. Spînu Pavel a fost la locul unde s-au întocmit toate listele, a
verificat şi de acolo i s-a spus că, într-adevăr, doamna are viză de reşedinţă,
dar numai pe termenul alegerilor anticipate;
48. La secţia de votare nr. 155 nu s-au ajuns ştampile „Alegeri 29.07.09”;
49. Secţia nr. 116 şi-a început activitatea cu întîrziere, la 7: 10. În interiorul
încăperii sunt 2 secţii, 116 şi 117, iar din cauza că indicatorul cu nr. Secţiei
116 lipsea, alegătorii nu se puteau orienta unde să voteze;
50. La secţia de votare nr. 226 au fost alocate de către CEC mai puţine buletine
de vot (2564) în raport cu numărul de persoane incluse în lista electorală
(2570);
51. La secţia 172 s-a încercat să se scoată un buletin din secţia de votare;
52. Se vorbea că PCRM oferea sume de bani pentru cei care votau pentru
acest partid. Alegătorul trebuia să demonstreze ca a votat pentru acest
partid prin fotografierea buletinului. Într-adevăr, în cabină se auzeau
sunete care semănau cu cele ale aparatului de fotografiat. A şi fost
depistată o doamnă care a fotografiat buletinul şi care, la indicaţia
preşedintelui, a şters imaginea;
53. La secţia nr. 93 au fost anulate voturile din urna mobilă, deoarece
persoanele care au depus cereri nu aparţineau secţiei de votare respective;
54. La secţia de votare nr. 133 pe un buletin de vot a fost aplicată o ştampilă
de alta culoare.

