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Suspendarea procesului de votare
Majoritatea secţiilor de votare au activat în regim obişnuit, fără careva întreruperi ale
procesului, chiar dacă observatorii au sesizat cazuri de examinare a unor contestaţii. Cu toate
acestea, o suspendare de circa 10 minute a procesului de votare s-a înregistrat în secţia de votare
236 din mun. Chişinău, unde din cauza sigilării necalitative a urnei la ora 07:00 a fost necesară
desigilarea acesteia, numărarea buletinelor din urnă şi sigilarea din nou a urnei de vot.

Respectarea secretului votării
Potrivit recomandărilor Comisiei de la Veneția statele sunt invitate să nu opereze modificări
la legislaţia electorală şi procedurile electorale cu cel puţin un an înainte de scrutin. Contrar acestor
recomandări unii membri ai CEC, au dat indicaţii organelor electorale să modifice procedura
tradiţională de votare. În acest fel, organelor electorale li s-a sugerat să scoată draperiile de la intrarea
în cabina de vot. Această modificare a procedurilor tradiţionale nu a fost acceptată de alegători,
deoarece ei nu au ştiut de aceste inovaţii discutabile. Astfel, pe lângă secţiile de votare menţionate în
primul comunicat de presă, situaţii analogice de scoatere a draperiilor de la intrarea în cabina de vot
s-au înregistrat la SV 117 Chişinău şi SV nr.3 or. Ungheni.
Cazuri izolate de intrare neautorizată a mai multor alegători în cabina de vot s-au atestat la
SV 12/19 Dubăsarii Vechi r-ul Criuleni, SV 24/6 Otaci r-ul Ocniţa, o secţie de votare din or.
Cantemir.
Incompatibilităţi cu funcţiile deţinute
Observatorii continuă să stabilească noi cazuri de incompatibilitate a funcţiilor deţinute
de actorii în procesul electoral.
Astfel, la secţia de votare nr.21/41 Ialoveni, Ţipala, Poiată Andrei este înregistrat şi în
calitate de consilier şi în calitate de observator din unui concurent electoral-partid politic.
O situaţia analogică dar aparent şi mai gravă s-a înregistrat în localitatea Purcari, r-ul
Ştefan Vodă, unde chiar dacă pe caz a fost depusă contestaţie şi retrase acreditările în cazul
incompatibilităţii, persoanele respective refuză să părăsească incinta secţiei de votare.
Agitaţie electorală
Ziua scrutinului a început cu un număr mare de cazuri raportate de observatorii PromoLEX de agitaţie electorală. Misiunea de observare continuă să înregistreze noi cazuri de agitaţie
electorală. La moment s-au raportat cel puţin 10 cazuri de agitaţie electorală în cel puţin 4
circumscripţii electorale (Ungheni, Glodeni, Leova, Soroca).
Spre exemplu, la SV Rubleniţa, r-ul Soroca, Ion Costachi, candidat la funcția de consilier
local din partea uni concurent electoral făcea agitaţie electorală la intrarea în incinta secţiei de
votare. În urma observaţiei, efectuate de către preşedintele BESV el a plecat dar a revenit în scurt
timp însoţit şi de alţi simpatizanţi ai partidului.
Vânzarea băuturilor alcoolice în apropierea secţiilor de votare
Pe parcursul zilei, observatorii Promo-LEX, au raportat cel puţin 10 cazuri de vânzare a
băuturilor alcoolice în apropierea secţiilor de votare. Spre exemplu, astfel de cazuri au fost
sesizate la secţia de votare nr.26/24 Meşeni r-ul Rezina, secţiile de votare 25/15 şi 25/13 din or.
Orhei.
Mai grav, în s. Cunicea r. Floreşti, unii membri ai secţiei de votare au fost observaţi
consumând băuturi alcoolice în spatele sediului secţiei de votare.
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Erori în buletinele de vot
Observatorii Promo-LEX au constata, încă în cel puţin două secţii de votare unde s-au
depistat greşeli în buletinele de vot.
Astfel, în cadrul alegerilor pentru consiliul orăşenesc Ungheni, a fost constată
necorespunderea simbolului electoral a candidatului independent Valeriu Ciobanu, pe marginea
acestui fapt fiind depusă o contestație.
La SV 24 Colibabovca r-ul Leova, a fost depistat faptul includerii în buletinele de vot a 2
candidați cu același nume și prenume (Șavriev Gheorghii), candidații fiind de la 2 concurenți
electorali diferiţi, deosebirea fiind efectuată doar patronimic.
Cunoaşterea procedurilor de către membrii organelor electorale
Pe parcursul zilei, observatorii Promo-LEX, au constatat cazuri în care membrii
organelor electorale au dat dovadă de o instruire insuficientă, din care cauză au admis unele
abateri de la normele codului electoral sau interpretări diferite ale evenimentelor similare.
Astfel, în secţia de votare din s. Ţambula r-ul Sîngerei, un alegător a semnat pentru
recepţionarea setului de buletine de vot, după care a renunţat să utilizeze două dintre ele şi le-a
lăsat pe masa membrului BESV. Cel din urmă le-a predat preşedintelui, care a decis că ele
urmează a fi anulate, dar nu cunoaşte procedura respectivă.
Situaţii similare au fost înregistrate la secţia de votare nr. 31/9 s. Cobîlnea r-ul Şoldăneşti,
doar că membrii BESV au repus buletinele în setul de pe masă fără a face menţiuni în listele
electorale.
La secţia de votare 24/6 Otaci r-ul Ocniţa, un grup de trei alegători au intrat împreună în
cabina de vot, motivând că nu sunt cărturari. La observaţia membrilor BESV, aceştia s-au
supărat şi au aruncat buletinele de vot pe masa. Preşedintele BESV a aruncat personal buletinele
de vot în urna de vot.
Aplicarea ștampilei SV pe versoul buletinelor de vot
În cel puțin 2 SV din circumscripţiile electorale Cahul și Chișinău s-a aplicat ștampila SV
pe verso-ul buletinele de vot.
Refuzul eliberării buletinului de vot şi limitarea dreptului la vot
La SV nr. 27 din sat. Gornoe, r. Strășeni e a fost depistat cazul refuzului eliberării unui
nou buletin de vot pentru un alegătorul care a completat greșit buletinul de vot primit inițial. Din
cauza acestui fapt, alegătorul a fost nevoit să introducă în urna de vot buletinul de vot primit
eronat.
La secţia de votare din satul Ţarigrad r-ul Drochia, s-a refuzat satisfacerea cererilor de
votare la locul aflării, depuse sâmbătă la orele 13.00, doar pe motiv că au fost aduse de către
reprezentanţii unui concurent electoral. La cererile respective, nu era anexată vre-o dovadă
privind imposibilitatea prezentării la secţia de votare. Refuz de eliberare a certificatelor medicale
s-a înregistrat în Floreşti.
Nevalidarea buletinului de vot
La SV nr.2 Strășeni, a fost depistat 2 cazuri când buletinele de vot au fost declarate
nevalabile din cauza faptului că alegătorii și-au fotografiat opțiunea electorală specificată în
buletinele de vot. Despre aceste evenimente nu au fost informate organele de drept.
Sustragerea buletinelor de vot
Observatorii Promo-LEX, au constatat cel puţin două tentative de scoatere a buletinelor
de vot din incinta secţiei de votare. Cazurile au fost semnalate la secţiile de votare 25/12 şi 25/2
din Orhei. Cazurile au fost curmate de membrii BESV.
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Folosirea resurselor administrative
Observatorii Promo-LEX, au constat un caz, izolat, de utilizare a resurselor
administrative în ziua alegerilor. Astfel, preşedintele r-lui Dubăsari, degrevat din funcţie, a
utilizat pe parcursul zilei automobilul de serviciu a consiliului raional cu numărul de
înmatriculare RM A 300.
Transportarea organizată a alegătorilor la secţiile de votare
Observatorii Promo-LEX au semnalat multiple cazuri de transportare organizată a
alegătorilor la secţiile de votare în special astfel de situaţii au fost înregistrate în Comrat, satul
Feşteliţa r-ul Ştefan Vodă, satul Fîrlădeni r-ul Căuşeni.
Insuficienţă de buletine de vot
Observatorii Promo-LEX au constatat un nou caz 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 SV (Hîncesti, Boghiceni).
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