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CCOOMMUUNNIICCAATT  

privind rezultatele celui de al III-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 rezultatelor celui de al II-lea Raport de monitorizare a campaniei electorale referitor la 
desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (în perioada 10 – 30 mai 2007). 

CONCLUZII GENERALE 
Prezentul raport cuprinde un şir de constatări privind desfăşurarea procesului electoral în perioada monitorizată.  

Campania electorală s-a caracterizat printr-un şir de acţiuni de rezonanţă majoră, pe patru direcţii: 1. Comisia 
Electorală Centrală şi consiliile electorale de circumscripţie şi-au concentrat activitatea pe organizarea alegerilor şi 
stabilirea procedurilor electorale, instruirea funcţionarilor electorali, supravegherea executării prevederilor legale în 
scopul asigurării respectării drepturilor electorale; 2. Concurenţii electorali au desfăşurat campanii electorale pentru 
obţinerea de dividende politice sporite; 3. Coaliţia 2007 şi reprezentanţi ai sectorului asociativ au lansat campanii 
de educaţie civică şi electorală, au continuat să monitorizeze decurge procesul electoral, au recrutat şi instruit peste 
2000 de observatori independenţi la alegeri; 4. Misiunile internaţionale de monitorizare a alegerilor, invitate de 
autorităţile de la Chişinău, au continuat monitorizarea desfăşurării campaniei pe întreg teritoriul Republicii Moldova.  

LADOM a înregistrat o serie de tendinţe pozitive în activitatea Comisiei Electorale Centrale (CEC), îndeosebi prin luări 
de atitudini legale faţă de unii concurenţi electorali şi faţă de contestaţiile depuse, instruirea funcţionarilor electorali şi 
implicarea în acest proces a unor organizaţii obşteşti calificate din Moldova. De asemenea, s-au dovedit a fi eficiente 
emisiunile de dezbateri publice la instituţiile media locale şi naţionale. În pofida faptului că PCRM a renunţat public să 
participe la asemenea emisiuni, dezbaterile publice contribuie în cel mai direct mod la informarea din prima sursă a 
electoratului referitor la programele electorale propuse de concurenţii electorali. 

În acelaşi timp, în mod special, LADOM îşi exprimă îngrijorarea faţă de următoarele aspecte negative în desfăşurarea 
procesului electoral: utilizarea pe larg de către unii concurenţi electorali, în virtutea funcţiei pe care o deţin, a resurselor 
administrative; intimidarea concurenţilor electorali din opoziţie, favorizarea de către administraţia publică centrală a 
unui concurent electoral, 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; publicitatea electorală directă 
neavenită sau ascunsă în mass-media publică, plasarea neregulamentară a afişajului electoral şi fără a se indica tirajul, 
tipografia etc.; conflictul de competenţă dintre Comisia Electorală Centrală şi consiliile electorale de circumscripţie pe 
de o parte şi, instanţele judecătoreşti, pe de altă parte, conduc la tergiversarea examinării cererilor şi contestaţiilor 
asupra hotărârilor şi acţiunilor  consiliilor electorale de circumscripţie, dar şi a acţiunilor concurenţilor electorali.  

Aspectele negative menţionate în acest raport pot afecta în mod dramatic integritatea procesului electoral, în caz dacă 
nu vor fi remediate.  
Rezultatele monitorizării vor fi făcute publice prin rapoarte, care vor fi făcute publice o dată la 10 zile, în prima lună a monitorizării; prin comunicare de 
presă în ziua alegerilor, apoi, deîndată ce vor fi cunoscute rezultatele numărătorii în paralel a voturilor. De asemenea, rapoartele vor fi plasate pe pagina 
de internet dedicată 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. 
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