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_____________________________________________________________ 
Coaliţia 2007 este formată dintr-un grup de organizaţii neguvernamentale ce continuă eforturile societăţii civile de a 
contribui prin asistenţă, activităţi, monitorizare şi analiză la asigurarea unor alegeri locale libere şi corecte - un 
element democratic esenţial pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Membrii Coaliţiei 2007 au făcut, de 
asemenea, parte din Coaliţia 2005 pentru alegeri parlamentare Libere şi Corecte.    
 

17 iunie 2007 
 
Comunicat media (2) 
 
OBSERVATORII SEMNALEAZĂ NEREGULARITĂŢI ÎN PROCESUL DE VOT  
 
Observatorii Coaliţiei 2007 semnalează mai multe încălcări ale Codului Electoral atât la secţiile de votare din 
municipiul Chişinău, cât şi din alte regiuni ale Republicii Moldova.  
  
În municipiul Chişinău:  
 
La secţiile nr. 70 şi nr. 72 membrii birourilor electorale au refuzat să numere buletinele de vot în prezenţa 
observatorilor naţionali, motivând că acestea au fost numărate seara, înaintea turului doi în alegerile locale.  
 
La secţia 124 unei persoane i-au fost eliberate 3 buletine de vot. Observatorul Coaliţiei 2007 din partea Ligii 
pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADOM) a sesizat membrii comisiei şi ceilalţi observatori asupra 
încălcării comise. Cetăţeanul care a încercat să folosească trei buletine a votat pentru candidatul Partidului 
Comuniştilor. Acestea au fost anulate.  
 
În secţia nr. 184 unei persoane i-au fost eliberate 2 buletine de vot. În urma sesizării observatorilor, acestea au 
fost anulate.  
  
Membrii biroului secţiei de votare nr. 98 le-a interzis observatorilor să se mişte de pe scaune.  
 
La intersecţia străzii Columna cu Ismail este prezent afişajul electoral al candidatului din partea Partidului 
Comuniştilor, Veaceslav Iordan.  
 
La Cahul:  
 
La secţia nr. 1 unei persoane i-au fost eliberate 2 buletine de vot. În urma sesizării observatorilor, acestea au fost 
anulate.  
 
Tot aici s-a încercat votarea în baza copiilor buletinelor de identitate.   
 
 
În comuna Olişcani, raionul Şoldăneşti, listele sunt din nou prost întocmite, deşi funcţionarii electorali au fost 
solicitaţi să le actualizeze în mod adecvat, rezultatele primului tur fiind contestate.  
 
 
 
* Lista neregulilor nu este exhaustivă. Următorul comunicat al Coaliţiei 2007 va fi distribuit în jurul orei 18:00  
 


