COALIŢIA CIVICĂ PENTRU ALEGERI LIBERE ŞI CORECTE
„COALIŢIA 2007”
18 iunie 2007
Comunicat media
ALEGERILE LOCALE ÎN TURUL DOI AU ÎNTRUNIT CRITERIILE DE ALEGERI LIBERE
ŞI AU FOST PARŢIAL CORECTE
Ziua alegerilor
Turul doi al alegerilor locale din 17 iunie a devansat calitativ modul de organizare a scrutinului din 3 iunie.
Atmosfera la majoritatea secţiilor de votare din Republica Moldova a fost, în general, calmă, alegătorii nefiind
împiedicaţi să-şi exercite dreptul la vot. În acelaşi timp, observatorii Coaliţiei 2007 au semnalat pe parcursul
întregii zile de 17 iunie nereguli atât la secţiile de votare din municipiul Chişinău, cât şi din alte regiuni ale ţării.
Şi de această dată, într-un şir de localităţi listele electorale au fost întocmite prost. În mai multe secţii de votare
au fost eliberate câteva buletine de vot pentru un alegător şi au fost documentate cazuri de introducere
frauduloasă a mai multor buletine de vot. A continuat practica intimidării observatorilor naţionali, ei fiind
împiedicaţi să supravegheze integral procesul de vot şi fiindu-le refuzat accesul la informaţia cu caracter
electoral.
Un caz de încălcare gravă a dreptului fundamental de a alege a fost înregistrat în satul Corjova, aflat în zona de
securitate din stânga Nistrului, unde forţele ilegale transnistrene au obstrucţionat accesul cetăţenilor la secţia de
votare 15/3/5 din Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, au intimidat şi maltratat alegătorii, au distrus cabinele şi
urnele de vot.
Comportamentul mass-media
În ziua alegerilor, mass-media a avut un comportament, în general, corect deşi modul de reflectare a campaniei
electorale nu a fost tocmai profesionist, subiectul alegerilor fiind ignorat preţ de câteva ore la postul public de
televiziune. De menţionat că perioada dintre cele două tururi de scrutin a fost marcată de multiple atacuri la
persoană şi materiale de presă denigratoare la adresa candidatului Partidului Liberal.
Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte, Coaliţia 2007 a utilizat drept criterii de evaluare standardele
OSCE, Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin
Drept (Comisia de la Veneţia), alte documente internaţionale.
Concluzia generală a Coaliţiei 2007 este că alegerile locale în turul doi au întrunit în linii mari criteriile
internaţionale de alegeri libere, cu excepţia cazului singular de la Corjova, şi au fost parţial corecte.

_____________________________________________________________
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.

