Examinând sesizarea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale a
UTA Găgăuzia, privind înscrierea ilegală a cetăţenilor la domiciliu, înregistrată în
Registrul de evidenţă a altor informaţii cu privire la infracţiuni şi incidente al DGT
Sud a CNA, cu nr. 097 din 27.12.2016, s-a stabilit că la 04 decembrie 2016 au avut
loc alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei. De către membrii comisiilor
electorale, în urma verificării actelor de identitate a unor alegători s-a stabilit că, pe
două adrese din mun. Comrat au fost înregistrate la domiciliu mai multe persoane
care nu au nimic comun între ei şi anume: pe str. Comsomolistă 49 au fost
înregistraţi la domiciliu 10 persoane, iar pe str-la Gorbunov 3 - 17 persoane.
Ulterior, a fost remisă o solicitare către secţia de evidenţă şi documentare a
populaţiei Comrat cu privire la prezentarea informaţiei, privind înregistrarea
persoanelor la domiciliu în perioada 01.11.2016 până la 05.12.2016, pe adresele
sus menţionate, cu anexarea copiilor autentificate a materialelor confirmative.
În răspunsul dat de către SEAI Comrat am stabilit un şir de persoane care au
fost înregistrate. Ulterior, în cadrul chestionării acestor persoane, ultimii au
comunicat că sunt rude cu cet. D.V. şi înregistrarea lor la alt domiciliu s-a făcut în
scopuri personale şi nu are nici o tangenţă cu alegerile în Adunarea Populară a
Găgăuziei din 04.12.2016.
Pe alta adresa, proprietarul căruia este cet. C.I. au fost înregistrate la data de
30.11.2016 17 persoane din diferite localităţi. Ulterior, în cadrul chestionării
acestora, au comunicat că înregistrarea lor la alt domiciliu s-a făcut în scopuri
personale şi nu are nici o tangenţă cu alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei
din 04.12.2016.
Totodată, conform Hotărârii Guvernului nr. 125 din 18.02.2013, locuitorii
Republicii Moldova au dreptul să-şi stabilească sau să-şi schimbe, în mod liber,
domiciliul sau reşedinţa, înregistrarea persoanei la reşedinţă nu atrage după sine
radierea obligatorie din evidenţa de la domiciliu. Înregistrarea la domiciliu sau la
reşedinţă se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele
documente: actul de identitate de uz intern, actul ce atestă dreptul de proprietate
sau de folosinţă asupra spaţiului locativ, dovada achitării taxelor şi a tarifelor
stabilite pentru înregistrare sau radiere din evidenţă, fapt stabilit în cadrul
chestionării angajaţilor SEAI Comrat.
Totodată, au fost verificate materialele care au servit drept temei pentru
înregistrarea persoanelor menţionate mai sus la domiciliu sau la reşedinţă la cele
două adrese. Urmare a verificării, încălcări a procedurii de înregistrare a
persoanelor la domiciliu/reşedinţă nu au fost stabilite.
Astfel, în acţiunile angajaţilor SEAI Comrat, nu au fost stabilite abateri de la
legislaţia în vigoare. Reieşind din cele expuse mai sus, nu au fost stabilite acte de
corupţie, conexe corupţiei sau fapte de comportament corupţional.

