Liga Apărării Drepturilor Omului din Moldova –
Asociaţie obştească, membru ENEMO şi FIDH
League for Defence of Human Rights of Moldova

MD-2009, 13 V. Alecsandri str., offs. 24-28,
Chisinau, Moldova
Mail address: MD-2068, P.B. 2801, Chisinau-68
Address:

Tel/Fax:
E-mail:
Web:

+373 22/ 280512 / 729352
info@ladom.org.md
www.lado.ngo.md www.ladom.org.md

COMUNICAT
În baza rezultatelor celui de al II-lea Raport de monitorizare a campaniei electorale 2007
Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova, LADOM, anunţă lansarea, în cadrul Coaliţiei civice pentru
alegeri libere şi corecte “Coaliţia 2007”, a celui de al II-lea Raport de monitorizare a campaniei electorale privind
desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (în perioada 9 – 20 mai 2007).

CONCLUZII GENERALE
Perioada de raportare a fost marcată de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Muncii (1 mai), Ziua Europei şi Zilei
Victoriei asupra fascismului (9 mai). Evenimentele respective au servit drept pretext pentru autorităţile centrale şi
locale, precum şi pentru unii concurenţi electorali, inclusiv cei degrevaţi din funcţie, de a-şi promova imaginea
politică prin participare la întruniri şi manifestaţii oficiale şi prin distribuirea de ajutoare umanitare veteranilor
celui de-al II-lea război mondial (Cazuri similare s-au înregistrat la Floreşti, Drochia, Ocniţa, Căuşeni, Soroca,
Cimişlia etc).
Campania electorală a intrat în faza decisivă prin implicarea firească, dar întîrziată, a majorităţii concurenţilor
electorali. Cel puţin şapte formaţiuni politice au raportat presiuni din partea autorităţilor asupra concurenţilor
electorali care-i reprezentau, în scopul convertirii „în candidaţi ai PCRM”; mai multe formaţiuni politice au
contestat modalitatea de depunere a documentelor de înregistrare la Consiliile electorale de circumscripţie; 4
formaţiuni politice au raportat asupra acţiunilor de reţinere de către colaboratorii de poliţie a activiştilor săi, în
scopul identificării sau amendării pentru faptul că plasau afişe electorale pe străzi. Totodată, Comisia Electorală
Centrală şi Consiliul Electoral de Circumscripţie Chişinău a acţionat rezervat şi prudent, chiar nejustificat în
situaţii în care era necesar să se pronunţe cu promptidudine. Totodată, Comisia Electorală Centrală nu are destule
posibilităţi organizatorice, resurse tehnice şi împuterniciri legale pentru a verifica şi a penaliza concurenţii
electorali care încalcă legislaţia electorală.
În acelaşi timp, în mod special, LADOM îşi exprimă îngrijorarea faţă de următoarele aspecte negative în
desfăşurarea procesului electoral: continuă să fie utilizate pe larg resurse administrative în scop electoral;
intimidarea concurenţilor electorali din opoziţie; publicitatea electorală directă neavenită sau ascunsă în massmedia publică; plasarea neregulamentară a afişajului electoral sau distrugerea celui plasat în mod regulamentar;
implicarea nejustificată, selectivă a organelor de forţă în campania electorală şi intimidarea de către acestea a unor
susţinători ai concurenţilor electorali; lipsa de condiţii egale pentru toţi concurenţii electorali, lipsa de transparenţă
a finanţării concurenţilor, precum şi a cheltuielilor operate de aceştia în scopul agitaţiei electorale.
Aspectele negative menţionate în acest raport pot afecta în mod dramatic integritatea procesului electoral în cazul
cînd nu vor fi remediate.

Rezultatele monitorizării vor fi făcute publice prin rapoarte, prezentate o dată la 10 zile, în prima lună a monitorizării; prin comunicare de presă în ziua
alegerilor, apoi, îndată ce vor fi cunoscute rezultatele numărătorii în paralel a voturilor. De asemenea, rapoartele vor fi plasate pe pagina de Internet a
alegerilor locale generale www.alegeri.md/2007, realizată în cadrul Coaliţiei 2007 de ADEPT.
Proiectul este finanţat de către Fundaţia Eurasia, cu resursele Agenţiei Suedeze pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (Sida/Asdi) şi Agenţiei Statelor
Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Fondul Naţional pentru Democraţie, SUA, Ambasada SUA în Republica Moldova şi Misiunea OSCE în
Republica Moldova. Opiniile exprimate în raportul prezentat aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat poziţia finanţatorilor.

