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Standardele internaţionale au fost implementate
neuniform la alegerile locale din Moldova*
Chişinău, 4 iunie 2007 – O misiune internaţională care a monitorizat alegerile locale din Moldova pe data de 3
iunie 2007 a notat faptul că electoratului i s-a oferit un spectru de opţiuni veritabile şi că alegerile au fost în
general bine administrate. Alte aspecte ale procesului electoral nu au corespuns însă angajamentelor
internaţionale privind alegerile democratice.
Misiunea, formată din aproape 200 de observatori sub auspiciile Oficiului OSCE pentru Instituţii Democratice
şi Drepturile Omului (ODIHR) şi ale Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, a
menţionat intimidarea candidaţilor ca fiind una dintre principalele probleme.
“Unul dintre elementele fundamentale ale alegerilor democratice este posibilitatea candidaţilor de a participa la
alegeri pentru funcţii publice în condiţii de egalitate” a declarat ambasadorul Dieter Boden, şeful misiunii
ODIHR. “Au existat pe teritoriul ţării un număr de cazuri în care candidaţii au fost supuşi la presiuni sau au fost
concediaţi sau suspendaţi de la locul de muncă drept rezultat al activităţilor lor politice.”
Observatorii au subliniat probleme privind înscrierea candidaţilor, listele de alegători şi modul de abordare a
reclamaţiilor atît de către autorităţile electorale, cît şi de către instanţele de judecată. Mijloacele de informare în
masă au fost criticate pentru acoperirea extensivă acordată autorităţilor statului în timpul campaniei, ceea ce a
avantajat candidaţii afiliaţi partidului de guvernămînt. Misiunea şi-a exprimat de asemenea îngrijorarea privind
cazurile în care autorităţile locale nu au garantat condiţii egale pentru toate partidele şi pentru toţi candidaţii.
“Aceste alegeri au dat cetăţenilor ocazia de a participa la deciziile privind viitorul comunităţilor locale” a
declarat Susan Bolam, şeful delegaţiei Congresului. “Spectrul larg al candidaţilor şi prezenţa la vot în unele
părţi ale ţării demonstrează încrederea generată de democraţia locală, în pofida atitudinii media, în continuare
părtinitoare în ce priveşte partidul de guvernămînt, şi în pofida inconsecvenţelor în administraţia alegerilor.”
Misiunea a indicat faptul că eficienţa Comisiei Electorale Centrale ar spori mult dacă ar exista mecanismele de
punere în aplicare a deciziilor acestei instituţii. În acelaşi timp, observatorii au apreciat transparenţa şi
imparţialitatea activităţii Comisiei.
Ziua alegerilor s-a desfăşurat intr-o atmosferă calmă, iar observatorii au evaluat pozitiv procesul votării în
majoritatea secţiilor de votare vizitate. În acelaşi timp, secretul votului nu a fost întotdeauna asigurat, iar în
numeroase secţii de votare unora dintre alegători nu li s-a permis să voteze din pricina unor probleme legate de
documentele de identitate. În plus, observatorii au raportat un număr de probleme de procedură survenite în
timpul numărării voturilor.
Misiunea ODIHR de observare a alegerilor va rămîne în ţară pentru a continua să monitorizeze evenimentele
înainte de cel de-al doilea tur de scrutin din data de 17 iunie, cînd i se va alătura din nou o delegaţie din partea
Congresului.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:
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Curtis Budden, ODIHR, +48 609 522 266, curtis.budden@odihr.pl;
Pilar Morales, Congresul Consiliului Europei, +33 650 39 29 13, pilar.morales@coe.int.
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