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Comunicat media
PROCESUL DE VOT A ÎNCEPUT PE 3 IUNIE CU UNELE NEREGULI
În timp ce majoritatea secţiilor de votare din Republica Moldova şi-au început activitatea în mod regulamentar,
observatorii Coaliţiei 2007 continuă să semnaleze mai multe nereguli la secţiile de votare în toată ţara.
Activismul cetăţenilor este mai scăzut la această oră decât în alegerile precedente, iar atmosfera în secţii este, în
general, calmă.
Până la această oră, observatorii Coaliţiei 2007 au înregistrat următoarele încălcări:
În comuna Limbenii Noi şi în satul Danu din raionul Glodeni, în raionul Şoldăneşti şi în comuna Băcioi din
municipiul Chişinău a fost împiedicatã deplasarea observatorilor Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului din
Moldova LADOM. Unii membri ai birourilor electorale nu înţeleg statutul observatorilor naţionali, cum ar fi în
comuna Cajba, Glodeni şi împiedică activitatea lor.
În or. Cahul mai mulţi cetăţeni care domiciliază în raza secţiilor de votare nu s-au regăsit pe listele de bază şi au
refuzat să fie înscrişi pe listele suplimentare, considerând că le-au fost încălcate astfel dreptul la vot. Tot la
Cahul observatorii din partea Partidului Comuniştilor îşi întâmpină eventualii alegãtori în faţa secţiilor de vot,
iar în mai multe secţii sigilarea urnelor şi votarea au început înainte de ora 7:00.
În satul Olişcani, raionul Şoldãneşti, listele electorale sunt prost întocmite, în liste fiind incluse persoane
decedate sau cu nume de până la căsătorie.
La Drochia, un membru al biroului electoral a încercat să introducă în mod fraudulos în urna de vot 2 seturi de
buletine (6 buletine de vot). Frauda a fost zădărnicită de un alt membru al biroului şi asupra acestui caz a fost
întocmit un proces verbal.
La secţia de votare nr.235 din Codru, municipiul Chişinău, la distanţă de 100 m de secţie mai erau lipite afişe
electorale. Totodată a fost înregistrat un caz de agitaţie electoralã în favoarea Partidului Comuniştilor. La
intervenţia
observatorilor,
persoana
a
fost
obligată
să
părăsească
secţia
de
votare.
În secţia 1/113 din incinta întreprinderi de stat „Calea Ferată a Moldovei” sunt distribuite reviste promoţionale
ale acesteia, conţinând materiale cu primul-ministru, Vasile Tarlev, şi directorul CFM, Miron Găgăuz.
În câteva secţii de votare din Chişinău observatorii Partidului Liberal aveau asupra lor ghiduri ale aleşilor locali
cu simbolica partidului pe copertă.
* 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.

