COALIŢIA CIVICĂ PENTRU ALEGERI LIBERE ŞI CORECTE
„COALIŢIA 2007”
17 iunie 2007
Comunicat media (1)
PROCESUL DE VOT DIN 17 IUNIE ESTE MARCAT DE INCIDENTE LA CORJOVA
Votarea în turul doi al alegerilor locale a început în mod regulamentar la majoritatea secţiilor de votare din
Republica Moldova, într-o atmosferă calmă, marcată de un activism scăzut al cetăţenilor, în comparaţie cu
primul tur din 3 iunie. La secţiile de votare din municipiul Chişinău domină o atmosferă liberă, alegătorii
nefiind împiedicaţi să-şi exercite dreptul la vot.
Principalul incident raportat de observatorii Coaliţiei 2007 ţine de blocarea de către miliţia transnistreană a
secţiei de votare nr. 5 de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din localitatea Corjova, r-nul Dubăsari, în
dimineaţa zilei de azi. Potrivit observatorilor Coaliţiei, forţele transnistrene au deteriorat cabinele de vot secret
şi urnele de vot, făcând imposibilă participarea cetăţenilor la votare.
Printre alte nereguli semnalate la această oră, se numără:
•

intrarea nemotivată în cabinele pentru vot secret a câte 2 persoane,

•

eliberarea buletinelor de vot fără prezentarea actelor de identitate relevante,

•

listele electorale întocmite greşit şi de această dată, ceea ce cauzează votarea pe liste suplimentare,

•

neglijarea de către funcţionarii electorali a responsabilităţilor de informare prealabilă a unor alegători
care, în urma unor modificări, au fost repartizaţi la alte secţii de votare, creând astfel agitaţie la secţiile
respective,

•

aflarea îndelungată în secţiile de votare a persoanelor neautorizate.

În baza rezultatelor finale la secţiile de votare cuprinse în eşantion, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului
(LADOM) va efectua, în cadrul Coaliţiei 2007, Numărătoarea rapidă a voturilor şi Numărătoarea în Paralel a
Voturilor în municipiile Chişinău, Orhei şi Cahul.

* Lista neregulilor nu este exhaustivă. Următorul comunicat al Coaliţiei 2007 va fi distribuit în jurul orei 14:00

_____________________________________________________________
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.

