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Deschiderea secţiilor de votare
Secţiile de votare s-au deschis conform procedurilor stabilite, la orele 7.00, şi activează în
regim obişnuit. Observatorii nu au raportat cazuri în care secţiile de votare să fie deschise cu
întîrziere.
Agitație electorală cu o zi înainte de votare
La 17 iunie 2011 în satul Bubuieci mun. Chişinău, s-au înregistrat cazuri de agitaţie
electorală în favoarea unui concurent electoral pentru funcţia de primar general al mun. Chişinău.
De asemenea, în aceiaşi localitate s-au înregistrat cazuri de efectuare a agitaţiei electorale cu
insulte în defavoarea unui concurent electoral pentru funcţia de primar al localităţii respective.
În ziua alegerilor observatorii Promo-LEX au constatat ca multiple cazuri de agitaţie
electorală în preajma secţiilor de votare. Situaţii respective au fost sesizate la 34/26 s. Leuşeni r.
Teleneşti, SV 155 Chişinău, r-ul Nisporeni, sat. Marinici SV nr.27, 28/58 s. Rădoaia r. Sîngerei.
Aplicarea agresiunii fizice
În apropiere de SV 288 Stăuceni, în dimineaţa zilei de 19 iunie, 3 tineri au fost prinşi în timp ce
rupeau placatele candidatului electoral I. Dodon, o parte din placat a fost ars. Tinerii au fost crunt
bătuţi cu patul armei, fiind transportaţi la urgenţă în stare de inconştienţă. Încă nu se cunosc toate
amănuntele despre numele persoanelor bătute şi cei care i-au bătut.
Transportarea organizată a alegătorilor
CER36 Comrat,SV 55; SV 56 Dezghingea, alegătorii sunt aduși în mod organizat în
microbuze,din spusele alegătorilor ambii candidați practică această strategie Tomailî Petru
Partidul Casa Noastră-Moldova și Bancu Stepan PCRM. CER BR 6/22 Drepcăuți, 2 busuri (Ford
BR AN 563, VW ED AW 808) aduc organizat alegători la votare. Într-un bus pe parbriz este lipit
stegulețul PDM.
Tentative de votare multiplă
SV 266 Vatra Chişinău, membra BESV Stamlinscaia Elena a eliberat cetăţeanului B.P. 4
buletine de vot: 2 pentru primar general şi 2 pentru primar local. A fost observat acest fapt, s-a
întocmit proces verbal prin care 2 buletine de vot au fost anulate (câte unul de fiecare). Nu se
deţin informaţii privind sesizarea organelor de drept.
Vânzarea băuturilor alcoolice în apropierea secţiilor de votare
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 SV 187
Chişinău Ciocana, SV Tătărăuca Nouă r. Soroca, SV 18/13 Caşunca r. Floreşti, CER 36 Comrat,
SV 17 Ceadîr-Lunga este prezentă afişaj electoral şi sunt comercializate băuturi alcoolice.
Comportamente perturbatoare a liniștii publice
La SV 16 Botanica, Taxi 1499 Skoda, nr. C NP şi un alt autoturism Skoda C PD 059, 3
persoane au ieşit afară, consumau bere şi făceau scandal. Preşedintele BESV Şîşchina Olga a
încercat de câteva ori să le facă observaţie şi a solicitat ca ei să plece, însă aceştia au plecat abia
după 20 minute şi după ce au intrat cu scandal şi în SV. Totodată, şoferul de taxi l-a intimidat pe
OTS Promo-LEX, spunându-i că LASĂ CĂ NE MAI VEDEM NOI ŞI MAI VORBIM. Asta
deşi OTS nu s-a implicat deloc, nu a zis nici-un cuvânt, era pur şi simplu alături de preşedintă şi
poliţist când aceştia îi somau să plece.
Listele electorale
La SV 236 Chişinău, Rîşcani, cet. Ciocan Maria, domiciliată în mun. Chişinău str.
Romană 2/2 ap. 122, a descoperit că în dreptul ei era deja semnat în listele electorale. A făcut
gălăgie.
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La SV 108 Chişinău, sect. Buiucani, cetăţeanul Ciobanu Gheorghe, domiciliat în mun.
Chişinău, str. Sciusev 105/8, este plecat peste hotarele RM. Soţia acestuia a descoperit că în
dreptul numelui său este semnat, precum că ar fi votat. A spus preşedintelui BESV că soţul este
plecat şi a întrebat de ce este semnătura. S-a întocmit proces-verbal.
La SV 236 Chişinău, sect. Rîşcani, cet. Dindov Veaceslav, domiciliat în mun. Chişinău,
str. Romană 142, a descoperit pe lista electorală că la domiciliul său îşi au domiciliul încă 2
persoane: Florin Anastasia şi Florin Tamara, pe care proprietarul nu le cunoaşte, respectiv
acestea nu domiciliază acolo. Cu toate acestea, Florin Anastasia a votat la data de 5 iunie 2011.
La SV 219 Chişinău, sect. Rîşcani, Guncina Galina, domiciliată în mun. Chişinău, str.
Florilor 12/2, ap. 9 a descoperit că figurează semnătura ei în listele electorale, precum că ar fi
votat pe 5 iunie 2011. Însă, dna Galina nu a fost la vot pe 5 iunie, a arătat şi fişa de însoţire a
buletinului de identitate care nu are aplicată ştampila alegeri locale 5 iunie 2011. Dna Galina a
depus contestaţie.
La SV 236 Chişinău, Rîşcani, cet. Oancea Angela, domiciliată în mun. Chişinău str.
Cahul 18, este decedată, însă se regăseşte pe listele electorale.
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 CEC a adoptat o hotărîre prin care a stabilit că BESV urmează să
înlăture draperia de la intrarea în cabina de vot. Anume în acest context, la 18 iunie 2011, BESV
au pregătit secţiile de votare, înlăturînd aceste draperii. Tot, la 18 iunie 2011, orele 19.00, contrar
aceloraşi recomandări ale Comisiei de la Veneţia, Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ
al Curţii Supreme de Justiţie, a emis o deciezie irevocabilă prin care a anulat hotărîrea CEC, care
obligă înlăturarea draperiilor. Decizia a fost adusă la cunoştinţa CEC abia în dimineaţa zilei
alegerilor, 19 iunie 2011. CEC a informat despre decizia respectivă circumscripţiile electorale de
nivelul II, care urmau să informeze la rîndul lor toate BESV din ţară.
Pînă la momentul de faţă observatorii Promo-LEX, au raportat cazuri izolate de
amenajare a draperiilor la intrarea în cabina de vot. Astfel de cazuri au fost constatate la secţiile
de votare din s.Răscăieţi r-ul Ştefan Vodă.
Cazuri izolate de intrare neautorizată a mai multor alegători în cabina de vot s-au atestat la Cahul
CER 7, SV 12, CER Rîşcani 27/54.
Erori în buletinele de vot
Observatorii Promo-LEX au constatat un caz unde s-au depistat greşeli în buletinele de
vot. În r-nul Ungheni, sat. Condrăteşti au fost făcute erori în buletine de vot şi anume în loc de
concurentul electoral Bodrul Ion s-a tipărit Bodrug Ion.
Păstrarea buletinelor de vot
În r-nul Glodeni, sat. Camenca SV 13 buletinele de vot sunt păstrate în safeul amplasat
într-un birou vecin biroului unde este amplasată secţia de votare.
Ștampile necorespunzătoare
CER Râșcani SV27/ 1 din Râșcani, în loc de ștampila “Alegeri 19 iunie 2011, Turul II”
au fost recepţionate initial ştampile vechi din primul tur de scurtin. Sesizând problema CER 27,
a repartizat câte o ștampilă “Alegeri 19 iunie 2011, Turul II” de la fiecare SV din or. Râșcani.
Limitarea drepturilor observatorilor
La SV 244 Chişinău, sect. Rîşcani, observatorului Promo-LEX i s-a interzis să se
deplaseze prin SV.
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