
 

COALIŢIA CIVICĂ PENTRU ALEGERI LIBERE ŞI CORECTE 
„COALIŢIA 2007” 

 

_____________________________________________________________ 
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 (3) 
 
NEREGULARITĂŢI SUNT SEMNALATE ŞI ÎN A DOUA PARTE A ZILEI  
 
Observatorii Coaliţiei 2007 semnalează în continuare 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, listele nu au fost actualizate la secţia de votare nr. 184, iar alegătorii descoperă că în 
apartamentele lor mai sunt înscrise şi alte persoane. La aceeaşi secţie, observatorul LADOM a sesizat membrii 
comisiei şi ceilalţi observatori că unei persoane i-au fost eliberate două buletine de vot. Cetăţeanul care a 
încercat să folosească două buletine a votat pentru candidatul Partidului Comuniştilor. Acestea au fost anulate.  
 
Tot la Chişinău, la secţia de votare nr. 222 o persoană a fost lăsată să voteze în baza permisului de conducere.  
 
În secţia de votare Bălăşeşti, raionul Criuleni, observatorul LADOM a fost intimidat de către concurentul 
electoral la funcţia de primar din partea Partidului Comuniştilor. Peste câteva ore, la intrarea în secţie, acelaşi 
observator a fost insultat de către un alt reprezentant al Partidului Comuniştilor, care a candidat în turul I la 
funcţia de consilier. Poliţistul de sector a înregistrat cazul.  
 
Coaliţia 2007 regretă că o mare parte din neregularităţile înregistrate în primul tur nu au fost înlăturate de o 
manieră adecvată, acestea fiind prezente şi în turul doi.   
 
Coaliţia 2007 regretă că astfel de încălcări au loc, în pofida recentelor apeluri şi recomandări de a îmbunătăţi 
modul în care a fost organizat turul doi, şi îşi exprimă speranţa că acestea nu vor continua în ultimele ore de 
votare, astfel încât să nu fie subminată integritatea procesului electoral.  
 
 
 
 
 
* Lista neregulilor nu este exhaustivă.     
                                                                                                        
*Coaliţia 2007 va prezenta în cadrul unei conferinţe de presă rezultatele numărătorii paralele a voturilor şi a 
numărătorii rapide a voturilor, precum şi concluziile finale privind desfăşurarea alegerilor locale.           
Conferinţa va avea loc pe 18 iunie, la ora 11:00 la agenţia de ştiri Infotag (Kogalniceanu 76).   
 
 


