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Deschiderea secţiilor de votare
Majoritatea secţiilor de votare s-au deschis în termenul stabilit de legislaţia în vigoare,
adică la ora 7:00. Mici abateri de la acest termen, de până la 15 minute, au fost înregistrate în cel
puţin 9 secţii de votare.
Pregătirea logistică a secţiilor de votare
Observatorii Promo-LEX au raportat cazuri când la ora deschiderii secţiilor de votare, din
diferite motive, membrii BESV nu aveau listele electorale de bază.
Astfel, în r-ul Șoldănești, s. Cobîlnea, 2 membri nu aveau listele electorale din cauza că
acestea nu au fost scoase în întregime la imprimantă. Listele au fost aduse abia la 7:30. Opt
alegători au așteptat listele pentru a-şi exercita dreptul la vot. În raionul Cimișlia, s. Porumbrei,
secţia de votare şi-a început activitatea la ora 7:10, şi asta din cauza că safeul în care se aflau
buletinele de vot este in incinta Primariei, amplasată la 50 m de la secția de votare. Buletinele de
vot au fost aduse într-un sac sigilat. În aceiaşi localitate, unul din membrii BESV a luat listele
electorale de bază la păstrare la domiciliu, unde şi le-a uitat.
Concurenţii electorali au depus o contestație la CER 24, în legătura cu faptul că secretara
CE Ocnița Placinta Axenia a luat la păstrare acasă listele și registrele electorale.
Respectarea secretului votării
În cel puţin cinci circumscripţii electorale, observatorii au raportat cazuri când perdelele
de la intrarea în cabinele de vot erau scoase de către membrii BESV, invocând indicaţii orale din
partea CEC.
Astfel, în or. Rezina la SV nr. 3, membrii BESV insistă ca perdeaua de la cabina de vot
sa rămână deschisă. Dacă alegatorii închid perdeaua pentru a-şi crea un mediu secret petnru
votare, membrii BESV o deschid înapoi.
În majoritatea secţiilor de votare din circumscripţiile Taraclia şi UTA Găgăuzia cabine de
vot nu dispun de perdele la intrare.
La SV nr. 293 din sectorul Buiucani al o. Chişinău, un alegător a descoperit un buletin de
vot neștampilat în interiorul cabinei. În consecinţă, membrii BESV au hotărât să scoată la 2 din 3
cabine de vot perdeaua de la intrare în cabina.
La SV nr.10 din r-nul Ungheni, la 7:15 a fost constatat un caz de intrare în cabina de
votare a două persoane concomitent. Comisia electorală a intervenit şi a interzis votarea în
aceeaşi cabină concomitent.
Insuficienţă de buletine de vot
Observatorii Promo-LEX au constatat numeroase cazuri de insuficiență de buletine de
vot, urmare a introducerii pe ultima sută de metri în listele electorale a alegătorilor. Situația
respectivă a fost sesizată în cel puțin X secţii de votare din 9 circumscripții electorale. Deosebit
de gravă a fost raportată situaţia din s.Stăuceni din mun. Chişinău, unde reședința a cel puţin 50
de alegătorilor este pe aceiaşi adresă din str. Frunză.
Alte astfel de lipsuri au fost raportate în r-ul Ialoveni (satele Mereștii Mici, Roşu şi
Văsieni), or. Basarabeasca (SV nr. 4), mun. Chișinău (în secțiile de votare 264 din Vadul lui
Vodă, 273 din Bubuieci, 284 din Cruzești, 257 și 258 din Durlești, 266 din Vatra, 300 din
Ghidighici și 248 și 249 din Codru).
Verificările observatorilor la nivel de circumscripţii electorale au arătat divergenţe
similare în raioanele Cahul, Călăraşi şi Leova.
Incompatibilităţi membrilor BESV cu funcţiile deţinute
Observatorii au constatat cel puţin un caz în care un concurent electoral pentru
circumscripţia de nivelul II este şi reprezentant cu drept al concurentului electoral în secţia de
votare, Drochia.
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Agitaţie electorală
Ziua scrutinului a început cu un număr foarte mare de cazuri raportate de observatorii
Promo-LEX de agitaţie electorală. Misiunea de observare a constatat atât cazuri când concurenţii
electorali şi susţinători ai acestora îndemnau alegătorii să-i voteze, dar şi cel puţin 2 cazuri când
agitaţia electorală avea loc în incinta secţiei de votare şi era efectuată de către membrii BESV.
Cazuri de agitaţie electorală în preajma secţiilor de votare au fost raportate în mun. Bălţi
(SV 3 şi 31, banere ale unui concurent electoral la distanţa de 40 de metri de intrarea în SV), r-ul
Șoldănești (SV din s. Cibilnea, de către Ana Cuceinic, candidatul la funcţia de primar), r-ul
Orhei (SV din s. Branişte, de către Crijanovschi – reprezentant al unui concurent electora; la SV
din s. Chiperceni, de către Russu, candidat la funcţia de primar), r-ul Dubăsari (la SV din s.
Cocieri, de către Coţofan Iurie, candidatul la funcţia de consilier local; la SV din s. Doroţcaia de
către Leasco Andrei, candidat la funcţia de primar), r-ul Criuleni (la SV din s. Dubăsarii Vechi,
fiica Margaretei Padurean, candidat la funcţia de consilier, transportă alegători la SV în maşina
personala a candidatei), r-ul Sîngerei (la SV din s. Ţipliteşti, de către Prisacaru Adrian, candidat
la funcţia de primar), r-ul Anenii Noi (la SV din s. Teliţa, de către Viorica Ipatie, candidat la
funcţia de primar).
Mai grav, în SV 83 din sect. Buiucani al capitalei, Anastasia Botnarenco, reprezentant al
unui concurent electoral a intrat în cabina de vot în timp ce în aceasta se aflau alegători.
Observatorul din secţia dată a raportat că Botnarenco întreba alegătorul din cabină dacă a votat
cu cine trebuie şi dacă ştie unde să aplice ştampila.
În SV nr. 6 din or. Comrat, secretara BESV statea de diminneaţă lângă intrarea în cabina
de vot şi dădea indicaţii în favoarea cărui candidat să voteze alegătorii. La sesizarea
observatorilor, aceasta s-a îndepărtat de la cabină.
Vânzarea băuturilor alcoolice în apropierea secţiilor de votare
În apropierea a cel puţin 4 secţii de votare se comercializează băuturi alcoolice.
La 20 metri de SV nr. 2/31 din muncipiul Bălţi, în imediata apropiere a SV nr. 62 din s.
Văleni, raionul Cahul şi în oraşul Criuleni, în preajma SV nr. 12/3 se comercializează băuturi
alcoolice. În s. Miciurin, raionul Drochia, un număr mare de săteni se află în barul de lângă
secţia de votare, consumând băuturi alcoolice cu buletinele în mână.
Erori în buletinele de vot
Cel puţin în cazul a două secţii de votare s-au depistat greşeli în buletinele de vot.
Astfel, în s. Oclanda, raionul Soroca, în buletinele de vot pentru alegerea consiliului local
a fost efectuată o eroare, numele PLDM fiind înscris ca PL.
La SV nr. 33/3, buletinul de vot pentru alegerea primarului oraşului Taraclia conținea 7
candidaţi în loc de 8 care sunt oficial înregistrați.
Încălcarea procedurii de votare
Alegătorii care au viză de reşedinţă în alte localităţi votează în baza vizei de domiciliu la
SV 15/4 din s. Coșnița.
Încălcarea drepturilor observatorilor şi reprezentanţilor
În câteva cazuri, observatorii au fost limitaţi de către membrii BESV să circule liber prin
SV. Interdicţia de a vorbi la telefonul mobil şi de a filma mersul votării a fost aplicată de către
membrii BESV la cel puţin 2 SV.
Reprezentanților PLDM în CER 16 din raionul Edineț, li s-a interzis să filmeze (cu
transmisiune on-line pe internet) întreaga perioadă a scrutinului la o SV din oraș, fiind încurajaţi
să filmeze doar fragmente scurte.
La secţia de votare din s. Budăi, raionul Teleneşti, a fost trasă o sfoară după care
observatorilor li se interzice să se deplaseze.
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La SV 14 din s. Sadaclia, raionul Basarabeasca, au fost înregistrate 7 contestaţii din
partea concurenţilor electorali din cauza că preşedintele BESV a interzis deplasarea
observatorilor în SV, precum şi convorbirile telefonice ale acestora. Observatorul Promo-LEX a
explicat preşedintelui BESV prevederile statului observatorului şi problema a fost depăşită.
Scoaterea și distrugerea buletinului de vot
Un buletin de vot a fost rupt în afara SV de către un alegător în stare de ebrietate.
Incidentul s-a produs în jurul orei 10:35 la SV nr. 1/264 din oraşul Vadul lui Vodă, municipiul
Chişinău. Alegătorul şi-a motivat gestul prin faptul că a uitat să introducă în urnă respectivul
buletin de vot.
Sustragerea buletinelor de vot
Un alegător a sustras un buletin de vot la SV nr. 1/264 din oraşul Vadul lui Vodă, municipiul
Chişinău. Acesta a primit 4 buletine de vot, dar ţinea în mână 5. Membrii BESV au chemat
poliţia, care l-a condus pe alegător în direcţia sectorului de poliţie.
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