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INTRODUCERE
Perioada de monitorizare: 18 martie – 2 aprilie 2009
Prezentul raport conţine rezultatele unei ample campanii de monitorizare desfăşurate de
către Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova (LADOM) şi reflectă situaţia
electorală din Moldova cuprinsă în perioada de 18 martie – 2 aprilie 2009.
Activitatea de monitorizare se desfăşoară în cadrul proiectului „Observarea alegerilor
parlamentare 2009” al Coaliţiei pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2009. Coaliţia 2009
a fost lansată la iniţiativa a 7 organizaţii neguvernamentale care și-au unit eforturile pentru a
continua activităţile de promovare a unor alegeri libere și corecte demarate de Coaliţia 2005
și 2007. În prezent Coaliţia pentru Alegeri Libere şi Corecte întruneşte 70 de organizaţii
neguvernamentale.
Activităţile de observare de către observatorii naţionali a alegerilor parlamentare are o
semnificaţie deosebită pentru asigurarea integrităţii procesului electoral şi exercitarea
drepturilor cetăţenilor de a participa la actul de guvernare a ţării lor. LADOM este o
organizaţie neguvernamentală şi neafiliată politic ce desfăşoară la nivel naţional activităţi de
observare a alegerilor începând cu 1996.
Datele prezentate în raportul de faţă sunt colectate prin observare directă de o reţea
naţională de observatori: 4 coordonatori regionali, 37 observatori raionali şi 2061 de
observatori locali, acreditaţi în mod corespunzător de Comisia Electorala Centrală. Procesul
de monitorizare se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului Electoral al Republicii
Moldova şi cu standardele internaţionale în domeniu.
Concluziile şi recomandările din acest raport sunt formulate cu bună credinţă şi prezentate în
spiritul unei cooperări profesionale cu toate părţile interesate în edificarea unui proces
electoral transparent şi corect în Moldova.
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SUMAR EXECUTIV
În perioada monitorizată prin efortul de observare al LADOM se constată că activităţile din
cadrul campaniei electorale în general se încadrează în limitele legale. Cu toate acestea
LADOM a constatat un şir de încălcări a legislaţiei în vigoare. Caracterul repetat al acestor
încălcări, trezeşte îndoieli privind competitivitatea procesului electoral.
Comisia Electorală Centrală a acreditat observatori naţionali şi internaţionali pentru
monitorizarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 din partea diferitor organizaţii
naţionale şi internaţionale: Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice si Drepturile Omului
(OSCE/BIDDO), Asociaţia pentru Democraţie Participativa ADEPT, Misiunea de observatori a
CSI, Consiliul Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale CSI, Ambasada Bulgariei in
Republica Moldova, Parlamentul Republicii Azerbaidjan, Reprezentanta din Moldova a
Fundaţiei „EURASIA”, 2105 observatori naţionali din partea Ligii pentru Apărarea Drepturilor
Omului din Moldova (LADOM), precum şi observatori din partea concurenţilor electorali.
În perioada de monitorizare CEC a examinat 24 de contestaţii, dintre care 14 au fost
respinse. Contestaţiile vizează în principal reflectarea campaniei electorale în mass-media,
utilizarea resurselor administrative, cheltuielile electorale, şi altele.
Au fost constatate un şir de încălcări care au un caracter similar celor comise şi reflectate în
perioada precedentă de monitorizare. Aceste încălcări ştirbesc din imaginea concurenţilor
electorali şi a autorităţilor publice, care prin comportamentul lor subminează
competitivitatea procesului electoral.
Observatorii LADOM au semnalat cazuri de intimidare şi brutalizare a reprezentanţilor
concurenţilor electorali, lipsă de neutralitate din partea reprezentanţilor organelor
administraţiei publice locale. LADOM a constatat faptul că unii concurenţi electorali
manifestă un comportament indecent şi lipsă de etică vis-a-vis de alţi concurenţi electorali
şi recurg la procedee murdare menite să discrediteze imaginea oponenţilor lor politici.
Continuă practica exercitării de presiuni şi intimidare a alegătorilor pe căi administrative din
partea autorităţilor administraţiei publice sau a organelor de control. Continuă presiunile
asupra reprezentanţilor mass-media şi observatorilor electorali, limitarea accesului liber al
observatorilor la activităţile electorale.
În pofida atenţionărilor anterioare repetate, utilizarea resurselor administrative în campania
electorală de către unii concurenţi electorali rămîne a fi o practică obişnuită.
LADOM va continua monitorizarea campaniei electorale pe tot teritoriul ţării. Un raport
special referitor la desfăşurarea zilei alegerilor va fi publicat imediat după încheierea
scrutinului. Ulterior, va fi făcut public raportul final de monitorizare.
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I. CONSTATĂRI
1. Campania electorală
Intimidarea reprezentanţilor concurenţilor electorali
În perioada de monitorizare, unii reprezentanţi ai concurenţilor electorali au fost intimidaţi,
brutalizaţi şi sancţionaţi de autorităţile publice, persoane oficiale sau de către persoane
necunoscute. Reprezentanta primăriei din satul Feşteliţa, Ştefan Vodă, Ciobanu Liuba, i-a
brutalizat şi insultat pe agitatorii PLDM, folosind un limbaj indecent. În acelaşi raion, în s.
Olăneşti, secretarul consiliului local nu i-a informat pe reprezentanţii PLDM despre locurile
de afişaj electoral, cu toate că aceştia s-au adresat Primăriei din localitate în repetate
rînduri. Drept consecinţă, reprezentanţii PLDM au fost traşi la răspundere administrativă
pentru plasarea afişajului electoral în locuri nepermise.
Tratament diferenţiat pentru concurenţii electorali
Autorităţile publice locale tratează diferenţiat concurenţii electorali. La întîlnirile cu
alegătorii, reprezentanţii concurenţilor electorali din partea PCRM, mai cu seamă primele
persoane din listă, beneficiază de un tratament şi o atitudine deosebită, pe cînd celorlalţi
concurenţi electorali l-i se creează diferite obstacole. Astfel, la Drochia pentru organizarea
întîlnirilor electorale ale reprezentanţilor PCRM sunt mobilizate serviciile de stat care
informează pe larg populaţia, angajaţii din instituţiile şi organizaţiile bugetare fiind aduşi
organizat la aceste întruniri, pe cînd în cazul întîlnirilor cu alţi concurenţi electorali,
bugetarilor l-i se interzice participarea la eveniment. La 21 martie, în sala în care urma să
aibă loc întîlnirea alegătorilor cu Dorin Chirtoacă, candidat la funcţia de deputat din partea
Partidului Liberal, nu existau mese, scaune, tribună (pe scenă), microfon. Sala este
pregătită, cu masă şi scaune pe scenă, tribună şi microfoane, doar la concurenţii electorali a
căror simpatizant sau reprezentant este APL.
La Şoldăneşti, adunările generale ale cetăţenilor sunt convocate preponderent pentru
formaţiunile pe listele cărora au fost aleşi primarii: în localităţile Alcedar, Mihuleni, Olişcani,
Chipeşca – este favorizat AMN; în Cobâlnea, Răspopeni, Pohoarna – PCRM. La 20 martie la
Piscăreşti, Şoldăneşti, primarul a interzis deschiderea căminului de cultură pentru întâlnirea
cu Elena Burcă (PDM). La Răspopeni, un grup de susţinători ai primarului (PCRM) au
împiedicat accesul în casa de cultură a cetăţenilor veniţi la întâlnire cu Dorin Chirtoacă.
Locuitorii din Vadul Raşcov au fost transportaţi cu autobuse sosite din Chişinău pentru
participarea la întrevederea cu Marian Lupu.
Discreditarea concurenţilor electorali
Persoane necunoscute întreprind acţiuni care discreditează concurenţii electorali şi
dezinformează alegătorii. Astfel, la Căuşeni înaintea întîlnirii cu alegătorii a reprezentantului
concurentului electoral AMN, Gh. Susarenco în piaţa de mărfuri industriale din Căuşeni, 3
persoane cu fulare galbene şi două postere de agitaţie electorală repartizau cîte 50 lei
persoanelor din piaţă rugîndu-i să voteze pentru AMN. Aceşti tineri erau filmaţi de o altă
persoană. Fapta a fost calificată drept provocare şi condamnată de AMN fiind sesizată
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poliţia şi procuratura. În acelaşi context presa publică dezinformează alegătorii: la 20 martie
corespondenţii posturilor TV "Moldova -1", şi "NIT", fară permisiune au intrat în sala din
incinta consiliului raional Criuleni, unde avea loc seminarul de instruire a conducerii
birourilor electorale, căutînd primarul satului Coşernita Tudor Tipa (AMN) în legătură cu un
incident din satul Coșerniţa. Primarul a informat că la orele 14 la primăria din sat, va fi
disponibil pentru interviu iar despre cazul respectiv se vor pronunţa organele de ancheta.
Seara pe post au fost difuzate materiale tendenţioase despre primarul respectiv, fiind
subliniata apartenenţa la AMN. Chiar şi unele secvenţe pretinse a fi despre locuitori ai
satului Coșerniţa în realitate au fost din sala de şedinţe a consiliului raional, în ele
regăsindu-se membri ai birourilor electorale din alte localităţi.
Acţiunile de agitaţie neagră constatate contravin normelor etice şi încalcă ordinea publică.
Astfel, aceste acţiuni încalcă prevederile articolului 47, alin. 1, al Codului Electoral.
Reamintim concurenţilor electorali că subminarea reputaţiei altor concurenţi electorali şi
a identităţii lor politice este în mod fundamental contrar standardelor electorale şi a
practicilor acceptate în desfăşurarea onestă şi competitivă a alegerilor.
Recomandăm CEC să investigheze cazurile de agitaţie electorală neagră şi să ia măsuri
corespunzătoare.
Reflectarea campaniilor electorale în mijloacele mass media
Drept urmare a monitorizării perioadei electorale 13 februarie – 10 martie 2009,
principalele posturi de televiziune, M1, N4, NIT, PRO TV Chişinău, TV 7 şi TVC 21, au fost
sancţionate public de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, pentru nerespectarea
pluralismului de opinie în buletinele de ştiri. Despre promovarea unor politici editoriale
părtinitoare ne vorbesc şi multiplele rapoarte ale unor organizaţii neguvernamentale
specializate în monitorizarea reflectării campaniilor electorale în mass media (API, CIJ,
APEL).
Exercitarea de presiuni asupra concurenţilor electorali de către procuratură
Procuratura în plină campanie electorală solicită CEC consimţămîntul pentru a trage la
răspundere penală unii reprezentanţi ai concurenţilor electorali. La 18 marie procurorul
raional Nisporeni a solicitat CEC consimţămîntul de al trage la răspundere penală pe Ion
Sturza candidat pe lista PLDM. Reprezentanţii procuraturii mun. Chişinău şi procuraturii
Generale au solicitat CEC consimţămîntul de a trage la răspundere penală pe Ion Chitoroagă
şi respectiv Nicolae Andronic persoane incluse în listele concurenţilor electorali. CEC a
respins solicitările procuraturii.
Comportament indecent al concurenţilor electorali
Unii reprezentanţi ai concurenţilor electorali folosesc un limbaj ofensator, denigrator în
adresa altor concurenţi electorali. La întrunirea de deschidere a staţiunii de maşini şi
tractoare din satul Valea Perjei, Cimişlia, preşedintele Vladimir Voronin l-a numit pe Serafim
Urechean cu cuvinte indecente.. Potrivit unor interlocutori, la 22 martie un reprezentant al
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PLDM a agresat grupul de filmare al Agenţiei Informaţionale OMEGA şi prin aplicarea forţei
fizice a interzis filmările din stradă a acţiunii cu genericul „Votează fără frică” organizate de
PLDM. La 27 martie 2009, la înainte de începerea întîlnirii lui Dorin Chirtoacă cu alegătorii
din oraşul Ştefan Vodă, reprezentanţii PPCD au repartizat pe scaunele din sala foi pe care
era desenat un cîine, iar în locul capului fotografia lui Chirtoacă. În sală au fost prezenţi mai
mulţi reprezentanţi ai PPCD şi PCRM în stare de ebrietate care l-au înjurat şi insultat pe
Chirtoacă.
Se recomandă din nou concurenţilor electorali să respecte deontologia în comportamentul
electoral.
Implicarea elevilor în campania electorală
Practica de implicare a elevilor la întrunirile cu concurenţii electorali continuă. La 24 martie
2009 la Criuleni sub pretextul că va avea loc un concert cu Anişoara Puică elevii din mai
multe localităţi au fost aduşi la întîlnirea cu Marian Lupu (PCRM). Întrunirea a avut loc în
Casa de cultură raională, unde sa înregistrat un incident de intimidare a două eleve. La 25
martie 2009 în satul Dubăsarii Vechi a fost organizată o întîlnire a lui Marian Lupu (PCRM)
cu elevii liceului "Nicolae Donici". Întrunirea a avut loc la orele 12 in incinta Casei de
Cultura, micşorîndu-se în acest scop durata lecţiilor. În sală au fost mulţi elevi din clase mai
mici, cu vîrsta sub 18 ani. La 24 şi 27 martie 2009, în oraşul Floreşti şi respectiv satul
Cuhureştii de Sus au fost desfăşurate manifestaţii legate de aniversarea a 65-a de la ofensiva
Armatei Sovietice pe teritoriul Moldovei. La manifestaţii au fost prezente colective de
pedagogi cu elevii. La întruniri au participat reprezentanţii raionului şi deputaţii în
parlament din partea PCRM care au ţinut discursuri electorale.
Plasarea afişajului electoral în locuri neautorizate
În majoritatea localităţilor, concurenţii electorali plasează afişajul electoral în locuri
neautorizate. În satul Topal, Cimişlia afişele electorale ale PCRM sînt amplasate peste tot primărie, stîlpi, garduri etc. În oraşul Cimişlia afişele electorale ale AMN şi PLDM sînt
amplasate pe stîlpi şi garduri, iar în Drochia pe panoul arendat de PD se amplasează
samavolnic publicitatea PSD, în Vulcanesti sunt dezlipite si rupte afişele electorale ale AMN
si înlocuite cu cele ale PSD, iar în satul A.I.Cuza din Cahul sunt rupte afişele electorale ale PD
si înlocuite cu cele ale PLDM etc. Practic în majoritatea localităţilor se înregistreză
fenomenul încleierii afişajului electoral în locuri neautorizate, fiind practicat de aproape
toate partidele. De asemenea în multiple localităţi unde primăriile nu au instalat standuri
electorale, partide cum ar fi PCRM, AMN, MAE, PD, PSD, PL şi PLDM şi-au instalat, din banii
proprii standuri pe care sunt amplasate materiale electorale.
În unele localităţi cum ar fi Chişinău, Orhei, Bălţi continuă să fie împroşcate cu vopsea sau
deteriorate panourile publicitare ale concurenţilor electorali (PLDM, PD, AMN, MAE).
2. Influenţa abuzivă asupra alegătorilor
Intimidarea alegătorilor
Unii alegători sînt intimidaţi de reprezentanţii autorităţilor locale şi ameninţaţi cu eliberarea
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din funcţie, pe motive politice. În raionul Drochia primarii comunişti avertizează angajaţii
bugetari, că dacă vor participa la întruniri, vor putea fi eliberaţi din funcţie. în satul Popeştii
de Jos, Lidia Rusu susţinătoare a PL, a fost avertizată de Ion Nicora, vicepreşedinte din
partea PCRM cu eliberarea din funcţie dacă va participa la întrunire cu Dorin Chirtoacă.
La 24 martie 2009 la întîlnirea lui Marian Lupu (PCRM) cu elevii din raionul Criuleni, în sala
casei de cultură raională era galagie si vicecomisarul de politie Gorpasin Ion impreuna cu un
alt politist au scos cu forta afara 2 eleve de clasa 12 din liceul teoretic din satul Măşcauţi.
Elevele Cenuşă Maria si Iaţco Irina au fost duse la comisariatul de politie doar pentru faptul
ca si-au permis sa rîda la un moment. Au fost duse intr-o camera intunecata, fortate sa intre
in ea si silite sa scrie explicatii. Peste cîtva timp cînd au fost aduse la autocar toţi au ramas
uluiţi văzînd în ce stare, stresate si plînse s-au intors aceste tinere alegătoare. A doua zi la
liceul din Măşcăuţi "din întimplare" a trecut Tudor Cucu, consilier raional (responsabil PCRM
pentru această localitate). Fetele respective au mai fost intimidate că dacă vor face publice
acţiunile poliţiei vor avea mari probleme la susţinerea bacalaureatului.
Alegătorii se plîng că sînt intimidaţi de reprezentanţii concurenţilor electorali: la Teleneşti,
Orhei şi Chişinău, PCRM, MAE şi respectiv PLDM prin reprezentanţii lor din teritoriu solicită
alegătorilor semnături, bat cu piciarele în uşi, au un comportament insistent şi obraznic.
Reamintim autorităţilor administraţiei publice despre obligaţia lor de a păstra
neutralitatea. În plus, reamintim tuturor persoanelor că potrivit articolului 70, alin. 1 (a),
al Codului Electoral, comiterea acţiunilor de împiedicare prin orice mijloace a exercitării
libere a dreptului de vot şi de a fi ales constituie o infracţiune pedepsită conform Codului
Penal.
Invităm Comisia Electorală Centrală să investigheze amănunţit aceste cazuri.
Exercitarea de presiuni prin implicarea mecanismului de control
Agenţi economici şi organizaţii ai căror reprezentanţi susţin anumiţi concurenţi electorali
sunt supuşi controalelor din partea organelor de control. La 13.03.2009 Ministerul Sănătăţii
a organizat un control la Spitalul raional Căuşeni de o comisie formată din 4 persoane,
numită prin ordinul Ministerului nr. 19-p Ş1 din 5.03.2009. Controlul a fost organizat în baza
unei petiţii anonime cu nr. de înregistrare la Parlament SPA-A-506/09 din 18.02.2009 privind
încălcări şi fraude comise de directorul Cojocaru Alexandru, candidat în deputaţi pe listele
UCM, anterior fiind membru al PCRM. Membri PLDM, persoane din businessul mic şi
mijlociu se plîng că în ultimul timp s-au înteţit controalele la diferit nivel, urmate de
amendări şi presiuni.
Conducerea organelor de drept solicită subordonaţilor să voteze pentru PCRM
Conducerea Procuraturii Generale şi a MAI organizează întîlniri de serviciu cu angajaţii
subdiviziunilor teritoriale în scopuri electorale. În cadrul acestor întîlniri, reprezentaţii
instituţiilor respective solicită angajaţilor să voteze partidul de guvernămînt. Conducerea
MAI le-a solicitat colaboratorilor CRP Orhei să voteze pentru PCRM. Conducerea
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Procuraturii Generale le-a solicitat procurorilor din Teleneşti să voteze pentru partidul de
guvernămînt.
Cadouri electorale
Unii concurenţi electorali în perioada de monitorizare au oferit cadouri alegătorilor. Astfel,
la 21.03.09 reprezentanţii PSD au mers la bisericile din satele Ineşti şi Sărăteni cu donaţii de
icoane. Cu doua duminici in urmă reprezentanţi ai PPCD au donat icoane bisericilor care
aparţin Mitropoliei Basarabiei. PLDM, a organizat pe 6 martie 2009 un miting la Chişinău.
Potrivit interlocutorilor, participanţii acestui miting au fost plătiţi, cei de la Ciorescu cu 50
lei, iar cei de la Goian cu 40 lei. Participantii au fost dusi si adusi cu transportul organizat de
către partid. Pe 22.03.09 s-a repetat această procedura. Pe 12.03.09 in comuna Zâmbreni a
sosit d-na Taisia Voronin cu ajutoare umanitare pe care le-a împărţit la grădiniţa de copii din
localitate terminându-şi cuvântarea cu apelul de-a vota comuniștii. La 31.03.2009 în satul
Ursoaica raionul Căuşeni, Iurie Munteanu la adunarea satului a donat din numele PCRM un
automobil 'Niva' pentru primărie şi un set de mobilă pentru un grup de 25 de copii de la
grădiniţă.
Reamintim concurenţilor electorali că potrivit Codului Electoral, art. 38, alin. 7, se interzice
concurenţilor electorali să propună alegătorilor bani, cadouri, să distribuie fără plată
bunuri materiale, inclusiv din ajutoarele materiale sau din alte acţiuni de binefacere. Se
recomandă concurenţilor electorali să desfăşoare activităţile electorale în limitele
stabilite de legislaţia electorală.
3. Presiuni asupra societăţii civile
Limitarea accesului la activităţi electorale. Intimidarea observatorilor
în perioada de monitorizare unii observatori au fost intimidaţi de reprezentanţii
autorităţilor publice. Astfel, la 13.03.2009 la orele 16.00 şefa Direcţiei raionale de
învăţămînt, tineret şi sport din raionul Briceni dna Ludmila Rusnac a interzis observatorului
LADOM Nicolae Samcov să exercite activităţi de observare şi la alungat din gimnaziul satului
Pererîta. În comuna Corpaci din raionul Edineţ primarul Valeriu Prisneac nu a dorit să
coopereze cu observatorul LADOM motivînd că el este independent şi singur este
cointeresat în buna desfăşurare a alegerilor fără prezenţa altor observatori. În comuna
Stăuceni după ce observatorul LADOM a atenţionat asupra cerinţelor listelor electorale
primarul în pofida înţelegerilor prealabile şi achitării costului pentru arenda încăperii unde
trebuie să fie instruiţi observatorii pe termen scurt a refuzat acordarea spaţiului şi a majorat
plata pentru arendă în ajunul zilei instruirii observatorilor.
Reamintim concurenţilor electorali şi administraţiei publice locale şi electorale că potrivit
Codului bunelor practici în materie electorală a Comisiei de la Veneţia, observatorilor
trebuie să li se ofere cea mai mare posibilitate de participare la monitorizarea alegerilor.
În plus, acelaşi drept este consfinţit în articolul 63, alin. 5, al Codului Electoral.
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4. Utilizarea resurselor administrative în campania electorală
Utilizarea resurselor administrative
Reprezentanţii concurenţilor electorali din teritoriu folosesc resursele administrative pentru
a asigura întîlnirile reprezentanţilor concurenţilor electorali cu alegătorii.
La Ştefan Vodă, reprezentanţii PPCD folosesc încăperile primăriei şi a instituţiilor acesteia
pentru activităţi electorale. La Anenii Noi, funcţionarii aparatului preşedintelui raionului
organizează întîlnirile reprezentanţilor PCRM. Evenimentele ce ţin de valorificarea unor
programe de stat sunt folosite de către înalţi demnitari în scopuri electorale. La aceste
evenimente, demnitarii se deplasează cu transport de serviciu, însoţiţi de pază şi poliţie.
Folosirea transportului de serviciu în interes electoral
Unii demnitari publici folosesc transportul de serviciu în scopuri electorale. În perioada de
monitorizare au fost înregistrate cazuri de deplasare cu maşini de serviciu de către Serafim
Urechean (AMN) - la Ocniţa, primarul Constantin Cojocaru (PDM)- la Edineţ, etc.
Se recomandă autorităţilor publice să nu admită folosirea mijloacelor de transport de
serviciu în scopuri electorale.

II. LISTELE ELECTORALE
Verificarea şi definitivarea listelor electorale
Deşi listele electorale urmau să fie afişate în secţiile de votare pînă la 16 martie un şir de
secţii de votare le-au afişat cu mare întîrziere. De asemenea listele electorale nu au fost
prelucrate şi verificate în modul corespunzător, fapt pentru care unele birouri electorale leau retras pentru verificare. La unele secţii de votare au fost preluate listele electorale din
alegerile locale din 2007 care prevăd votarea în primul şi al doilea tur de scrutin. În unele
localităţi listele electorale pentru secţiile de votare au fost întocmite după criteriul
alfabetului şi nu au ţinut cont de amplasamentul geografic al alegătorilor. Astfel alegătorii
trebuie să parcurgă distanţe considerabile pentru a vota fără să li se ofere oportunitatea de
a vota la secţia de votare din apropierea domiciliului.
Pentru aceste şi alte motive membrii birourilor electorale sau văzut nevoiţi să desfăşoare o
amplă activitate de verifice a listelor electorale la domiciliul alegătorilor. Potrivit
observatorilor procesul de verificare a listelor electorale decurge în majoritatea localităţilor.
Aceasta se întîmplă în localităţile din raioanele Căuşeni, Bălţi, Briceni, Edineţ, Făleşti,
Glodeni etc.
Cu toate că definitivarea listelor electorale încă nu s-a terminat, unii interlocutori şi-au
exprimat îngrijorarea referitor la o creştere a numărului alegătorilor în listele electorale.
LADOM va continua monitorizarea acestui aspect.
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Certificatul pentru drept de vot
În perioada electorală, alegătorul care în ziua votării se va afla în altă localitate va putea
vota în baza certificatului pentru drept de vot, care se eliberează în prealabil de birourile
electorale ale secţiilor de votare la solicitarea alegătorului. În perioada de monitorizare
observatorii LADOM raportează că un şir de alegători se plîng că nu pot obţine certificate
pentru drept de vot, fapt despre care LADOM a informat CEC. La categoriile de persoane
care nu pot obţine certificate pentru drept de vot atribuim:
- alegătorii care au domiciliu în localităţile din stînga Nistrului, însă din diverse
motive (lucrează, învaţă etc.,) se află în localităţile din partea dreaptă a Nistrului unde
doresc şi să voteze;
- alegătorii fără viză de domiciliu, fiind plecaţi din localitatea unde a avut ultimul
domiciliu, doreşte să voteze în localitatea unde se află efectiv;
- alegătorii cu domiciliul permanent în străinătate dar care în ziua alegerilor se vor
afla în localităţile din Republica Moldova.
Deşi legislaţia electorală reglementează modul de obţinere a certificatelor pentru drept de
vot, procedurile electorale nu asigură eliberarea unui astfel de certificat pentru alegătorii
din categoriile menţionate. Astfel, acestor categorii de alegători nu li se garantează dreptul
de vot în modul solicitat de ei, fapt ce va putea conduce la mărirea numărului de persoane
care nu vor putea participa la votare.
Recomandăm Comisiei Electorale Centrale să instituie reglementări uniforme care ar
permite obţinerea certificatelor pentru drept de vot tuturor cetăţenilor care solicită acest
drept.
Votarea la locul aflării
Persoanele care din motive de sănătate, de bătrîneţe sau din alte motive obiective nu pot să
se deplaseze la secţia de votare pentru a vota, sînt în drept să solicite votarea la locul aflării.
Birourile electorale primesc solicitările alegătorilor la telefon sau în scris pentru a vota la
locul aflării cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi pînă la ora 15 în ziua votării. Luînd în
consideraţie că în unele localităţi unde sînt amplasate spitale, case internat, aziluri etc., pe
lîngă care nu au fost formate secţii de votare, iar numărul alegătorilor este mare, există
temere că dreptul de vot ale acestor categorii de alegători nu va fi asigurat. Dreptul de vot
la locul aflării este asigurat de birourile electorale prin utilizarea procedurii de vot cu urna
mobilă. Reieșind din experienţa scrutinelor precedente, procedura de votare la locul aflării
începe după ora 15 în ziua alegerilor. În secţiile de votare unde sînt multe solicitări membrii
biroului electoral nu reuşesc să se deplaseze la toţi solicitanţii pentru a vota.
Recomandăm CEC şi organelor electorale să identifice aceste secţii de votare şi să
suplinească componenţa membrilor birourilor electorale pînă la 11 persoane; Formarea a
cîte 2 grupuri mobile pentru a garanta dreptul de vot la locul aflării; Începerea procedurii
de vot cu urna mobilă la începutul zilei.
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III. ADMINISTRAŢIA ELECTORALĂ
Constituirea integrală a organelor electorale
Administrarea alegerilor este pusă în seama unui sistem de organe electorale, care cuprinde
Comisia Electorală Centrală, Consiliile electorale raionale şi Birourile electorale ale secţiilor
de votare. CEC activează permanent, CER au fost constituie cu 50 de zile înainte, iar
birourile electorale cu 20 de zile înainte de ziua votării.
Componenţa gender a organelor electorale
În toate organele electorale activează preponderent femeile, care sînt de două trei ori mai
multe decît bărbaţi. Spre exemplu în Ştefan Vodă activează 72 bărbaţi şi 341 femei, în
Cimişlia 111 bărbaţi şi 274 femei, în Anenii Noi 98 bărbaţi şi 326 femei, în Basarabeasca 47
bărbaţi şi 123 femei, la Căuşeni 128 bărbaţi şi 332 femei, iar la Bălţi 248 bărbaţi şi 425 femei
etc.
Birourile electorale ale secţiilor de votare
În perioada de monitorizare un şir de birouri electorale nu au asigurat activitatea secţiilor
de votare în regim normal. Oficiile membrilor birourilor electorale în multe cazuri erau
amplasate nu în încăperile secţiilor de votare, multe secţii de votare la momentele verificării
lor de către observatori erau închise, iar telefoanele de contact nu răspundeau.
La data de 16 martie 2009 sa încheiat procesul de constituire a birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi sistemul electoral ar trebui să activeze în deplina lui componenţă.
Totodată un şir de probleme se înregistrează în activitatea birourilor electorale, includerea
unor membri în componenţa lor a fost formală, fără a avea consimţământul lor, alţii fiind
din alte localităţi etc., fapt care face imposibilă funcţionarea normală a unor birouri
electorale şi impune modificarea componenţei acestora, lucru de care se preocupă consiliile
electorale raionale. De asemenea unele birouri electorale au fost constituite sub influenţa
unor concurenţii electorali sau autorităţi locale, lucru ce poate pune în pericol
independenţa activităţii acestora. Spre exemplu la 13.03.2009 la primăria or. Căuşeni au fost
convocaţi membrii celor 7 birouri electorale din oraş. Alegerea preşedinţilor,
vicepreşedinţilor şi secretarului fiecărui birou a fost făcută în prezenţa primarului A.
Zaremba şi sub influenţa dlui Blidari Serghei reprezentant PCRM. Preşedinţii birourilor
electorale fiind aleşi din rîndul angajaţilor primăriei. La 18 martie în Cimişlia sa organizat un
seminar de instruire a preşedinţilor birourilor electorale din raion. Seminarul a fost condus
de preşedintele raionului Andrei Vacarciuc care este şi preşedintele staffului raional AMN. În
timpul seminarului dl Vacarciuc purta insigna electorală a partidului. În satele Bocani şi
Sărata Veche din raionul Făleşti primarii sau arătat nemulţămiţi faţă de persoanele care au
fost alese în calitate de preşedinţi ai birourilor electorale.
Recomandăm CEC şi consiliilor electorale raionale să verifice mai atent funcţionarea
secţiilor de votare, să asigure independenţa funcţională a birourilor electorale şi să nu
admită ingerinţe în activitatea lor din partea concurenţilor electorali sau a autorităţilor
publice.
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Consiliile electorale de circumscripţie
Consiliile electorale de circumscripţie se ocupă de recrutarea persoanelor pentru
completarea birourilor electorale şi de instruirea membrilor acestora. În perioada de
raportare se înregistrează activităţi de pregătire a organelor electorale pentru ziua alegerilor
şi amenajarea secţiilor de votare.
Prestaţia Comisiei Electorale Centrale
în perioada de monitorizare Comisia Electorală Centrală a depus eforturi pentru a asigura
dreptul de vot persoanelor fără viză de domiciliu şi celor cu buletinele de identitate a căror
termene de valabilitate a expirat. Astfel CEC a operat modificări în Instrucţiunea cu privire la
particularităţile participării la votare în cadrul alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 şi a
permis alegătorilor fără viză de domiciliu să voteze la ultimul loc de trai unde au avut viza de
domiciliu, fiind incluşi în lista suplimentară. Iar alegătorilor cu actele de identitate a căror
termen de valabilitate a expirat pînă în ziua votării, l-i sa permis să participe la votare în baza
buletinelor de identitate cu termenul de valabilitate expirat.
În acelaşi context trebuie de menţionat că CEC a acreditat observatori naţionali si
internaţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009. Au fost
acreditaţi observatori naţionali şi internaţionali din partea: Biroului OSCE pentru Instituţii
Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO); Asociaţiei pentru Democraţie Participativa
ADEPT; Misiunii de observatori a CSI şi Consiliului Adunării Interparlamentare a statelormembre ale CSI; Ambasadei Bulgariei in R. Moldova; Parlamentului Republicii Azerbaidjan;
Reprezentantei din Moldova a Fundaţiei „EURASIA”; 2102 observatori naţionali din partea
Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova (LADOM); precum şi din partea
concurenţilor electorali.
De asemenea CEC depune eforturi pentru asigurarea executării activităţilor din programului
electoral, pentru organizarea instruirii membrilor organelor electorale, precum şi pentru
elaborarea şi tipărirea buletinelor de vot, separat pentru fiecare secţie de votare.
IV. CONTESTAŢII
Sesizarea încălcărilor şi examinarea contestaţiilor
În perioada electorală organele electorale au fost sesizate de concurenţii electorali,
autorităţi publice şi cetăţeni referitor la diverse încălcări a legislaţiei electorale: deteriorarea
afişajului electoral, intimidarea reprezentanţilor concurenţilor electorali, folosirea resurselor
administrative, crearea de impedimente pentru întîlnirile cu alegătorii etc. Contestaţiile
depuse sunt examinate în termenii stabiliţi de legislaţia electorală. De asemenea, diverse
încălcări ale legislaţiei electorale au fost constatate şi sancţionate de organele de drept.
Organele de poliţie au întocmit multiple procese-verbale, iar instanţele de judecată au
aplicat amenzi la sute de cetăţeni pentru plasarea afişajului electoral în locuri neautorizate.
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Spre exemplu în perioada de monitorizare au fost depuse contestaţii: la Basarabeasca - 5; la
Bălţi - 16; la Rezina – 7; la Drochia – 12; la Călăraşi – 13, iar la Ungheni 8, la Chişinău – 27,
etc.
În perioada de monitorizare CEC a examinat 24 de contestaţii dintre care 14 contestaţii au
fost respinse. În total în perioada electorală CEC a examinat 58 de contestaţii, dintre care 33
au fost respinse. Contestaţiile vizează în principal reflectarea campaniei electorale în massmedia, utilizarea resurselor administrative, cheltuielile electorale etc. Contestaţiile au fost
depuse de:









PCRM - 10 contestaţii, dintre care 6 au fost respinse;
AMN - 21 contestaţii, dintre care 15 au fost respinse;
PLDM- 4 contestaţii, dintre care 1 a fost respinsă;
PD- 7 contestaţii, dintre care 2 au fost respinse;
PL - 6 contestaţii, dintre care 2 respinse;
UCM - 2 contestaţii, dintre care 0 respinse;
MAE – 5 contestaţii, dintre care 5 respinse
Alţii- 2 contestaţii respinse.
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LISTA DE RECOMANDĂRI
Reamintim concurenţilor electorali că subminarea reputaţiei altor concurenţi electorali şi
a identităţii lor politice este în mod fundamental contrar standardelor electorale şi a
practicilor acceptate în desfăşurarea onestă şi competitivă a alegerilor.
Recomandăm CEC să investigheze cazurile de agitaţie electorală neagră şi să ia măsuri
corespunzătoare.
Reamintim autorităţilor administraţiei publice despre obligaţia lor de a păstra
neutralitatea. În plus, reamintim tuturor persoanelor că potrivit articolului 70, alin. 1 (a),
al Codului Electoral, comiterea acţiunilor de împiedicare prin orice mijloace a exercitării
libere a dreptului de vot şi de a fi ales constituie o infracţiune pedepsită conform Codului
Penal.
Invităm Comisia Electorală Centrală să investigheze amănunţit aceste cazuri.
Reamintim concurenţilor electorali că potrivit Codului Electoral, art. 38, alin. 7, se interzice
concurenţilor electorali să propună alegătorilor bani, cadouri, să distribuie fără plată
bunuri materiale, inclusiv din ajutoarele materiale sau din alte acţiuni de binefacere. Se
recomandă concurenţilor electorali să desfăşoare activităţile electorale în limitele
stabilite de legislaţia electorală.
Reamintim concurenţilor electorali, şi administraţiei publice locale şi electorale că potrivit
Codului bunelor practici în materie electorală a Comisiei de la Veneţia, observatorilor
trebuie să li se ofere cea mai mare posibilitate de participare la monitorizarea alegerilor.
În plus, acelaşi drept este consfinţit în articolul 63, alin. 5, al Codului Electoral.
Se recomandă autorităţilor publice să nu admită folosirea mijloacelor de transport de
serviciu în scopuri electorale.
Recomandăm Comisiei Electorale Centrale să instituie reglementări uniforme care ar
permite obţinerea certificatelor pentru drept de vot tuturor cetăţenilor care solicită acest
drept.
Recomandăm CEC şi organelor electorale să identifice aceste secţii de votare şi să
suplinească componenţa membrilor birourilor electorale pînă la 11 persoane; Formarea a
cîte 2 grupuri mobile pentru a garanta dreptul de vot la locul aflării; Începerea procedurii
de vot cu urna mobilă la începutul zilei.
Recomandăm CEC şi consiliilor electorale raionale să verifice mai atent funcţionarea
secţiilor de votare, să asigure independenţa funcţională a birourilor electorale şi să nu
admită ingerinţe în activitatea lor din partea concurenţilor electorali sau a autorităţilor
publice.
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LISTA DE INCIDENTE
1. Intimidarea reprezentanţilor concurenţilor electorali
1. Reprezentanţi ai primăriilor din or. Ştefan Voda, satele Olăneşti şi Feşteliţa, acelaşi raion, au
manifestat atitudine incorectă şi agresivitate faţă de reprezentanţii partidului politic PLDM.
Astfel, la 13 martie 2009, între 12.00-13.00, în satul Feşteliţa, în timp ce reprezentanţii PLDM
lipeau afişe electorale pe panoul special amenajat s-a apropiat dna Ciobanu Liuba, angajată a
primăriei, care i-a insultat şi brutalizat, a chemat pe un alt angajat al primăriei spunându-i să
rupă afişele. Reprezentanta primăriei a intezis lipirea afisajului electoral al PLDM pe panou
destinat publicitatii electorale, motivind interdictia prin faptul ca pe acest panou cu afisaj
electoral este permis doar PPCD sa lipeasca afise si publicitate cu continut electoral.
2. La 18 martie agitatorii PLDM au desfăşurat activităţi de promovare a formaţiunii în satul
Olăneşti, Ştefan Vodă. Au solicitat secretarul consiliului local informaţie referitor la locul de
plasare a afişajului electoral dar n-au primit nici un răspuns. Atunci agitatorii au început să
lipească afişe în locul unde mai erau afişate şi alte pliante de promovare a altor concurenţi
electorali, acţiune care le-a fost interzisă de poliţistul de sector, Andrei Postica. La locul
incidentului a fost chemat locţiitorul Comisariatului Raional de Poliţie Ştefan Vodă, dnul Ion
Haret, care a cerut explicaţii de la agitator şi ia obligat să meargă la comisariatul de poliţie.
Eugen Cioban, Andrian Olesea şi Ala Railean, reprezentanţi PLDM, au fost reţinuţi la
Comisariatul de poliţie de la 14.50 pînă la 18.00. Au fost întocmite procese-verbale, iar
Judecătoria Ştefan Vodă ia amendat cu cîte 200 lei.
3. La 13 martie 2009 o comisie din 4 persoane a Ministerul Sănătăţii a organizat un control la
Spitalul raional Căuşeni în baza ordinului Ministerului nr. 19-p Ş1 din 5.03.2009. Controlul a
avut ca bază o petiţie anonimă cu nr. de înregistrare SPA-A-506/09 din 18.02.2009 la
Parlamentul Republicii Moldova privind presupuse încălcări şi fraude comise de şeful
spitalului dl Cojocaru Alexandru, candidat în deputaţi pe listele UCM, care anterior a fost
membru al PCRM.
4. Victor Stadniţchi, candidat PLDM, la întîlnirea cu ambasadorul SUA a făcut publice
informaţiile:
a) membri de partid PLDM, în majoritate, sunt persoane din businessul mic şi mijlociu şi
afirmă că în ultimul timp s-au înteţit controale la diferit nivel, urmate de amendări şi presiuni.
b) Dumitru Concescu, fiul candidatului Nicolae Concescu pe lista PLDM, a fost oprit de 4
persoane necunoscute, care, fără să se legitimeze, l-au forţat să urce în automobilul pe care-l
conduceau. Automobilul dlui Dumitru Concescu a fost percheziţionat în scopul depistării de
materiale cu caracter electoral.
5. La CER 14 a parvenit o sesizare de la Comisariatul raional de poliţie însoţită de explicaţiile a
câtorva copii, sesizare în care profesoara Violeta ROŞCA, membru PL, este învinută de faptul
că ar face agitaţie electorală în timpul orelor de studiu. În procesul de cercetare a cazului s-a
constatat că textul explicaţiilor scrise de elevi au fost dictate de un angajat al Biroului pentru
problemele minorilor în prezenţa vicedirectorului Elena Filip. V. Roşca aduce probe că
insinuările care i se aduc nu se adeveresc şi sunt acţiuni organizate în scopul de a o intimida.
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6. Sediul PL a fost vandalizat pentru a treia oară în noaptea de 18 spre 19 martie.
Persoane necunoscute au smuls drapelele Republicii Moldova, Uniunii Europene şi al
Partidului Liberal, arborate pe clădire, fiind sesizată procuratura pe acest caz.
2. Intimidarea alegătorilor
1. La Popeştii-de-Jos, Drochia, dna Lidia Rusu a participat la organizarea întâlnirii alegătorilor
din localitate cu reprezentanţi ai PL. Ion Nicora, vicepreşedintele raionului din partea PCRM, a
avertizat-o că riscă să fie eliberată din funcţie.
2. La Orhei, mai mulţi alegători s-au arătat indignaţi de faptul că reprezentanţii MAE vin pe la
casele oamenilor şi le cer să semneze pe liste de susţinere a acestei formaţiuni în alegeri,
asemenea acţiuni au întreprins la Chişinău şi reprezentanţi ai PLDM, iar la Teleneşti PCRM.
3. La Criuleni în cadrul întîlnirii reprezentantului PCRM Marian Lupu cu elevii din raion, în casa
de cultură era galagie si vicecomisarul de politie din Criuleni Gorpasin Ion impreuna cu un alt
politist au scos cu forta afara 2 eleve de clasa 12 din liceul teoretic din s. Mascauti. Elevele
Cenusa Maria si Iatco Irina au fost duse la comisariatul de politie doar pentru faptul ca si-au
permis sa rida la un moment. Au fost duse intr-o camera intunecata, forţate să intre în ea şi
silite să scrie explicaţii. Ulterior la plecarea autocarului s-a depistat absenţa fetelor (retinute
la comisariat) si sora uneia din ele a plecat la politie. Cei din autocar au ramas uluiti vazind in
ce stare, stresate si plinse s-au intors aceste tinere alegatoare. A doua zi pe la liceul din
Mascauti "din intimplare" a trecut Tudor Cucu, consilier raional (responsabil PCRM pentru
acesta localitate). Fetele respective au mai fost intimidate ca daca vor face publice actiunile
politiei vor avea mari probleme la sustinerea bacalaureatului.
3. Tratament diferenţiat pentru concurenţii electorali
1. La 22 martie 2009 la Căuşeni a avut loc festivitatea de deschidere a sediului Direcţiei
protecţie civilă, în urma reparaţiei capitale efectuată din surse financiare oferite de Guvernul
SUA în sumă de peste 300 mii dolari SUA. La ceremonie au participat reprezentanţi ai
finanţatorului, viceprim-ministru Valentin Mejinschi şi viceminiştri A. Şumleanschi şi Iu.
Munteanu, viceministru al Economiei, candidat în deputaţi pe lista PCRM (degrevat din
funcţie pe perioada electorală). În alocaţiunea sa Munteanu Iurie a mulţumit guvernului
pentru contribuţia alocată la reparaţia obiectului. Direcţiei protecţie civilă i-a fost donată o
maşină antiincendiu.
2. La Drochia concurenţii din partea PCRM beneficiază de o atitudine favorizantă, deoarece
atunci când vin la întâlniri mai mulţi angajaţi din instituţiile şi organizaţiile bugetare sunt
invitaţi în mod organizat, ceea ce nu se întîmplă şi în cazuri similare cu alţi concurenţi
electorali.
3. Adunările generale ale cetăţenilor din Şoldăneşti sunt convocate preponderent pentru
formaţiunile pe listele cărora au fost aleşi primarii: la Alcedar, Mihuleni, Olişcani, Chipeşca
este favorizat AMN; la Cobâlea, Răspopeni, Pohoarna - PCRM.
4. La Piscăreşti, Şoldăneşti, la 20 martie primarul (PCRM) a interzis deschiderea căminului de
cultură pentru întâlnirea alegătorilor cu Elena Burcă (PDM). Întrunirea, la care au participat
peste 50 de cetăţeni, preponderent, oameni în etate, s-a desfăşurat în faţa căminului de
cultură.
16

5. La Răspopeni, un grup de susţinători ai primarului (PCRM) au împiedicat accesul în casa de
cultură a cetăţenilor veniţi la întâlnire cu Dorin Chirtoacă.
6. Briceni. Reprezentanţii UCM (Ion Vameş), PLDM (Ivan Toderică), AMN (Vitalie Ştirbu), PL
(Iurie Cioclea) au declarat că primari din mai multe localităţi din raion susţin doar concurentul
electoral PCRM prin organizarea întîlnirilor cu alegătorii, pregătirea sălii, folosirea
transportului pentru afişarea agitaţiei electorale (de ex. primarii din Larga, Caracuşenii Vechi,
Tabani).
7. Briceni. Ştirbu Vitalii (AMN) a declarat că Primarul de Larga foloseşte transport de serviciu
(BRPL 100) în scopurile electorale pentru PCRM, Şefa secţiei raionale asistenţa socială d-na
Daria Sadovianu în timpul serviciului se ocupă cu agitaţia electorală (PCRM) utilizînd
transportul de serviciu.
8. Briceni. La 17 martie 2009, şeful poliţiei orășenești, dl Valeriu Tcaciuc, a interzis agitaţia
electorală în stradă. Ion Vameş (UCM) a declarat că poliţia rutieră a interzis întrarea în or.
Briceni a maxi-taxi ce transportau alegătorii la întîlnirea cu dl Tarlev şi au fost nevoiţi să vină
la întălnire pe jos.
4. Utilizarea transportului de serviciu
1. Membrul consiliului electoral raional Vasile Moroșanu, şef al secţiei cultură, degrevat din
funcţie pe perioada electorală, utilizează transportul de serviciu în favoarea UCM. La 12.03.09
a avut loc atestarea colectivelor artistice din raion la care dl Moroșanu a participat în calitate
de şef de secţie. Această situaţie a fost subiectul contestaţiei adresate de către AMN la CER.
2. Ocniţa. Dl Serafim Urecheanu a vizitat oraşul Ocniţa la 15 martie 2009 cu automobilu BMV
RM P013.
3. Edineţ. Primarul or. Edineţ, al Constantin Cojocaru, candidat pe lista PDM, utilizează
transportul de serviciu în perioada electorală.
5. Utilizarea resurselor administrative
1. Reprezentanţii societăţii civile din raionul Ştefan Vodă au menţionat că reprezentanţii
PCRM utilizează spaţiul primăriei Ştefan Voda pentru activităţi electorale, de asemenea
desfăşoară activităţi cu caracter electoral la Baza auto nr.7.
2. Reprezentanţii PPCD utilizează spaţiul liceului din s. Feşteliţa pentru desfăşurarea
întrunirilor de partid.
3. Funcţionarii aparatului preşedintelui raionului Anenii Noi organizează întâlnirile cu
candidaţii din partea PCRM, primăriile au primit invitaţii pentru a participa la 19 martie la
întîlnirea cu candidatul din partea PCRM Mişin V. Pe uşa de la intrare în sediul Consiliului
raional timp de o săptămînă a plasat un anunţ prin care alegătorii erau invitaţi de a participa
la întîlnirea menţionată.
4. La 22 martie 2009, la ora 13.00, în s. Hagimus a fost redeschisă Casa de cultură reparată
capital cu contribuţia FISM. La ceremonie a participat dl V. Voronin, preşedintele republicii.
Preşedintele ţării s-a deplasat la Hagumus cu maşina de serviciu. Mai multe maşini au fost
folosite pentru asigurarea pazei. Pentru pază au ăfost folosiţi atît colaboratori ai
Comisariatului de polite din Căuşeni (în civil), cît şi ai structurilor de forţă. Lîngă Casa de
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cultură era adunată multă lume. În formă de coridor au fost aliniaţi vre-o 10 tineri (liceeni din
liceul Puşkin din Căuşeni) cu fulare roşii şi cu pungi de polietilenă pe care era aplicat sloganul
"Eu votez PCRM". La momentul sosirii în preajma casei de cultură a dl Voronin un grup de
locuitori ai satului au scandat "Jos comuniştii". Tinerii sosiţi din Căuşeni au scandat lozinca
"Pentru o Moldovă integră”. Ulterior, s-a identificat că elevii liceului "Puşkin din Căuşeni
participă la mai multe întruniri ale concurenţilor electorali PCRM, sînt organizaţi de către
Abdurahmanov Fiodor, specialist la Centrul militar teritorial Căuşeni, membru al PCRM.
5. La 20 martie în or. Cimişlia a fost organizată întîlnirea cu Vladimir Voronin. Angajaţilor
serviciilor desconcentrate li s-a cerut să fie prezenţi fără a se ţine cont că este în timpul de
lucru. Poliţiştii din Cimişlia îmbrăcaţi în civil au asigurat ordinea publică în timpul întîlnirii cu
candidatul nr.1 al PCRM.
6. În CRP Orhei au fost reprezentanţi din conducerea MAI şi au cerut subalternilor să vpteze
PCRM. Acelaşi lucru sa întîmplat la Teleneşti reprezentanţii procuraturii generale a cerut
procurorilor subordonaţi să voteze PCRM.
6. Organele electorale
1. Birourile secţiilor de votare şi-au ales în termen organele de conducere, dar activitatea
practic nu şi-au început-o, au aşteptat instruirea care a fost organizată la 18 martie. Pentru
18.03.09 CER a preconizat seminarul în casa de cultură, în ultimul moment au schimbat locul
desfăşurării. În consecinţă seminarul pentru 180 persoane - 3 persoane din partea celor 51
secţii de votare şi primarii a 27 primării a fost desfăşurat în sala cu 90 locuri. O parte din cei
invitaţi nu au avut acces nici chiar în holul clădirii în care s-a organizat seminarul. La seminar a
participat reprezentantul CEC Buşuleac M.
2. În ziarul raional Căuşeni nu au fost publicate materiale ale CER, Preşedintele CER, dl
Grumeza, în şedinţa din 14.03.2009 s-a arătat revoltat că ziarul nu publică materiale din
activitatea CER. Despre activitatea CER nu sînt informaţii afişate în sediul în care activează. Sa motivat că Consiliul raional nu a oferit panouri amenajate.
3. Râșcani. Consiliul electoral de circumscripţie întîmpină greutăţi în desfăşurarea activităţii în
legătură cu faptul că nu dispun de mijloace financiare.
4. La Chişinău în toate secţiile de votare au fost instituite birourile electorale, care însă nu pot
funcţiona în mod normal din cauza că aproape jumătate nu dispun de numărul necesar de
membri. Modificări în listele membrilor birourilor electorale trebuie operate în 33 de birouri
electorale din sectorul Buiucani, în 12 birouri din sectorul Rîscani, în 10 birouri din sectorul
Ciocana şi în nouă birouri din sectorul Centru.
7. Listele electorale
1. Primăria oraşului Căuşeni nu a verificat la domiciliu listele alegătorilor, la momentul
transmiterii listelor la secţiile de votare s-a constatat că sunt incluse mai multe persoane
decedate.
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2. Membrii birourilor secţiei de votare din satul Zaim au anulat afişarea listelor propuse de
către primărie şi a urmat verificarea la domiciliu.
3. În localităţile Zaim, Tocuz, Cîrnăţeni, Opaci, Sălcuţa din raionul Căuşeni listele alegătorilor
nu au fost afişate nici la secţiile de votare, nici la primării.
4. Edineţ. Primăriile nu verifică listele, motivînd prin faptul că alegătorii trebuie să se verifice
singuri în listele electorale.
5. Bălti. Nu sunt afișate în termenul stabilit de legislaţie listele de alegatori la secţiile vizitate
de observator (nr. 45, 51 si 52).
6. În majoritatea localurilor primăriilor din Orhei nu sunt afişate listele alegătorilor.
7. Listele de alegatori din primaria Hîrtopul Mare (secretar al consliliui local dl Dumitru Rosca)
nu au fost acceptate de CER, deoarece nu au fost actualizate conform standardelor elaborate
de CEC.
8. In majortatea sectiilor de votare din raionul Criuleni (Cimişeni, Balţata, Izbişte, etc) listele
de alegatori nu sunt afişate, ele păstrindu-se la secretarii consiliilor locale, excepţie facînd
secţia de votare din satul Coşerniţa.
8. Afişaj electoral
1. În localitatea Topal, Cimişlia, material ale PCRM sunt afişate peste tot: în primărie, pe stîlpi
de telegraf, garduri, etc.
2. În or. Cimişlia materiale ale AMN şi ale PLDM au fost afişate pe stîlpi, pe gardul unei
construcţii. PCRM a depus o contestaţie împotriva AMN şi PLDM privitor la afişarea
materialelor promoţionale în afara locurilor stabilite. În acelaş context, a fost depusă şi o
contestaţie a PCRM împotriva PD care a fost respinsă ca fiind nefondată.
3. Drochia. Pe panoul luat în locaţiune de PD în centrul oraşului reprezentanţii PSD şi-au
încleiat afişajul electoral în mod samovolnic.
4. Soroca. La 19 martie pe pilonii de electricitate din centrul s. Tătărăuca Veche erau afişate
posterele PLDM. La data de 19 martie în jurul orei 18.00 membrii PCRM plasau postere
electorale pe staţia de transport public din centrul s. Tătărăuca Veche şi arborau drapele de
culoare roşie pe pilonii de electricitate şi pe staţia din centrul satului.
5. Ocniţa. Înainte de vizita lui S.Urechanu, copacii din preajma unor sate (în special,
Mereşeuca) au fost arborate cu panglici galbene si postere AMN. liderul a motivat ca sunt
nevoiti s-o faca din cauza ca panourile nu corespund parametrilor stabiliţi de legislatia
electorala.
6. Şoldăneşti. Agitagia electorală mai este afişată pe pilonii electrici şi pereţii unor clădiri.
AMN şi-a plasat un baner într-un loc neautorizat, fapt contestat la CER de PCRM.
7. Floreşti. În noaptea de 21 spre 22 martie, în satul Izvoare au fost lipite pe copaci, stilpi,
gard, pereţii caselor postere electorale ale PPCD.
8. Donduşeni. În Policlinica Raională Donduseni, care este institutie publica, sunt afişate la
toate etajele postere agitaţionale ale PCRM. La fel si in casa de cultura raională Donduseni
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sunt afisate asemenea placate.
9. La Vulcaneşti sunt dizlipite şi rupte afişele electorale ale AMN şi înlocuite cu PSD. La
A.I.Cuza sunt rupte afişele PD şi înlocuite cu PLDM.
10. În localităţile Vulcaneşti şi Taraclia nu sunt respectate locurile de afişaj a posterilor
electorale. Aproape toate partidele (PSD,PCRM,AMN,PD) lipesc afisierile electorale la
întîmplare: pe garduri, stîlpi, arbori. LaA. I. Cuza, Cahul, PLDM a afişat postere electorala pe
fiecare pilon de beton la o înalţime de 3m.
11. Edineţ. Reprezentanţii PLDM şi UCM Ion Tartan şi Vitalie Sorocan (sediile partidelor se
află în aceeaşi clădire) au relatat că în dimineaţa de duminică, 22 martie, au depistat
inscripţiile partidelor de la intrarea în local au fost deteriorate: pe ele au fost lipite postere
electorale ale PCRM, iar drapelele R. Moldova şi UE au fost rupte. Pe panourile de afişaj
autorizate de primării în permanenţă sunt rupte materialele de publicitate electorală sau pe
de asupra sunt lipite postere ale PCRM. Acest fapt îl confirmă şi reprezentantul AMN Anatol
Lapteanu.
12. Bălţi. În urma sesizărilor făcute de poliţia municipală mai multe partide încalca
regulamentul cu privire la afişajul electoral. Astfel, îşi plaseaza materialele electorale în locuri
interzise: candidatul independent S. Banari, AMN, MAE, PLDM, PDM, PPCD.
13. Edineţ. Materiale de publicitate electorală ale MAE sunt pînă în prezent amplasate în
locuri neautorizate
14. Rîşcani. În localităţi se atestă afişaj electoral în locuri neautorizate de AMN, Moldova
unită, MAE.
15. Orhei. În noaptea de 16 spre 17 martie au fost murdărite cu vopsea neagră placatele
electorale ale PD, MAE şi AMN. Cazul se examinează de către CRP Orhei.
16. Practic nici un concurent electoral nu respectă obligaţia de a plasa materiale în locuri
special amenajate. Ele sint plasate pe piloni, garduri, unitati de transport, magazine, etc. De
exemplu: în localităţile Ohrincea, Criuleni, Slobozia Dusca - PCRM, AMN şi PLDM, în
Magdăceşti - PPCD, PL si AMN, in Ratus, Drasliceni - PL, PLDM, PPCD, în Dubăsarii Vechi PLDM, PCRM si AMN.
9. Discreditarea concurenţilor electorali
1. Conform informaţiei OTL Căuşeni La 18.03.2009 la întîlnirea concurentului electoral AMN
Susarenco cu alegătorii, care activează la spitalul raional, preşedintele raionului I.Ciontoloi a
informat că în dimineaţă aceleiaşi zile în piaţa de mărfuri industriale din Căuşeni 3 persoane
cu fulare galbene şi două postere de agitaţiei electorală între orele 12-13-00 repartizau cîte
50 lei persoanelor din piaţă, rugînd să voteze pentru AMN. Aceşti tineri erau filmaţi de o altă
persoană. Aceasta este o provocare a spus Dl I.Ciontoloi şi dl Susarenco. Reprezentanţii AMN
au fost informaţi despre acest lucru de către persoanele care comercializează în piaţă.
Evenimentul a avut loc în ajunul dezbaterilor publice electorale la televiziunea locală cu
participarea reprezentantului AMN. În baza mărturiilor staful AMN a adus la cunoştinţa
alegătorilor o declaraţie în care informează alegătorii. Acest caz a fost subiectul demersurilor
adresate comisariatului raional de poliţie şi procuraturii raionale.
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2. La 20 martie dupa orele 10 primarul satului Cosernita Tudor Tipa (AMN), aflindu-se in sala
de sedinte a consiliului raional ( la seminarul de instruire a conducerii birourilor electorale) a
fost contactat telefonic de zeci de ori de corespondenti ai “Moldova 1". In jurul orelor 12 in
sala de sedinte, in timpul seminarului au dat buzna mai multi corespondenti ai "Moldova -1",
"NIT"-ului, fara a primi permisiune de la organele electorale cautindu-l pe T. Tipa si filmind in
sala. Iesind T. Tipa a fost asaltat de o multime de ziaristi cu 12 microfoane si 4 camere de luat
vederi. I-au fost puse intrebari despre un presupus incident din satul Cosernita. Dumnealui a
raspuns ca va fi disponibil pentru interviu la orele 14 la primaria din sat, iar despre cazul
respectiv se vor pronunta organele de ancheta. Desi au promis că vor veni la orele 14 la
primaria din Coşernita, ziaristii nu s-au ţinut de cuvint. Seara pe post au fost materiale
tendenţioase despre primarul respectiv, a fost subliniată apartenenta la AMN. Chiar şi unele
secvenţe chipurile, despre locuitori ai satului Coşernita au fost din sala de sedinte a
consiliului raional, in ele regăsindu-se membri ai birourilor electorale din cu totul alte
localitati.
10. Comportament indecent al concurenţilor electorali
1. La întrunirea de deschidere a staţiunii de maşini şi tractoare din Valea Perjei, Cimişlia
preşedintele Voronin l-a numit pe Urechenu "porc", a afirmat că nu este bine de ales partide
care vin în parlament 10-12 şi stau "trîntiţi" patru ani. La aceiaşi întrunire despre primarul de
Chişinău a spus, că nu face altceva decît se ocupă de căstrarea cîinilor din Chişinău.
2. Duminică 22 martie în jurul orelor 11.30 în centrul capitalei grupul de filmare al Agenţiei
Informaţionale OMEGA a fost agresat de către un reprezentant al PLDM, care prin aplicarea
forţei fizice a interzis filmările din stradă a acţiunilor PLDM organizate cu genericul „Votează
fără frică”.
3. La întrunirea lui Dorin Chirtoacă cu alegătorii din oraşul Ştefan Vodă la 27.03.09 înainte
de începrerea întîlnirii reprezentanţii PPCD au repartizat pe scaunele din sala foi pe care era
desenat un cîne, iar în locul capului fotografia lui Chirtoacă. În sală s-au prezentat mai mulţi
reprezentanţi ai PPCD şi PCRM în stare de ebrietate, au înjurat şi l-au insultat pe Chirtoacă.

11. Cadouri electorale
1. Duminică, 21 martie 2009, reprezentanţii PSD au mers la bisericile din satele Ineşti şi
Sărăteni cu donaţii de icoane. OTL, dna Roşca Eugenia, a mers la o biserica ca să vadă, e
mare si destul de preţioasă, se pare ca e spoita cu aur. Cu doua duminici in urma
reprezentanţi ai PPCD au donat icoane bisericilor care aparţin Mitropoliei Basarabiei.
2. La data de 15.03.09 Pieptene Valentin, candidat in deputati AMN, a organizat un concursul
''Miss Ocniţa". Au participat 12 fete. Toate au fost mentionate, premiul mare a constituit foi
de calatorie în Bulgaria. La finele concursului fetele din oras au anuntat la microfon ca au fost
prevenite la telefon cu 2 zile pîna la concurs ca daca vor participa, vor avea probleme la
şcoală.
3. Făleşti. Din spusele unor persoane ce au dorit sa-si pastreze anonimatul am primirt
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informatia ca la intilnirea reprezentantilor AMN cu romii au fost repartizate sume de
bani(50.00 lei/pers.) si alcool.
4. PLDM, a organiziezat pe 6 martie 2009 un miting la CHISINAU. Participantii acestui miting
au fost platiti, cei de la Ciorescu cu 50 lei, iar cei de la GOIAN cu 40 lei. Participantii au fost
dusi si adusi cu transportul organizat de catre PARTID. Pe 22.03.09 sa repetat această
procedura.
5. La 12.03.09 în comuna Zimbreni a sosit cu ajutoare umanitare dna Taisia Voronin pe care
le-a imparţit la gradiniţă de copii din localitate terminîndu-şi cuvîntarea cu apelul de-a vota
comuniştii.
6. În s.Musait pe15.03 Chistruga Zinaida PCRM ia oferit cadou o masina de spalat la o mama
cu multi. Copii. La 19.03 in s.Etulia r. Vulcanesti Igor Dodon PCRM le-a oferit cadou scolii 5
computatoare.
7. La 31.03.2009 în s. Ursoaica rnl Căuşeni, Iurie Munteanu la adunarea satului a donat din
numele PCRM un automobil niva pentru primărie şi un set de mobilă pentru un grup de 25
de copii de la grădiniţă.
12. Intimidarea observatorilor
1. Briceni. Şefa direcţiei de Învăţămînt, Tineret şi sport (dna Ludmila Rusnac) a alungat din
gimnaziul s. Pererîta pe observatorul LADOM la Briceni, dl N. Samcov, care exercita
monitorizarea întrunirilor.
2. Primarul or. Stăuceni, în pofida înţelegerii prealabile şi achitării costului pentru arenda
încăperii unde trebuie să fie instructaţi observatorii pe termen scurt, a refuzat acordarea
spaţiului şi a majorat plata pentru arendă în ajunul zilei pentru instruire a observatorilor.
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